
Passivitetsrätten vid skattetillägg 
 



Till min familj 
      

 



Örebro Studies in Law 10 
  

 
 

 
 
 

HANNA GRYLIN 
 
 

Passivitetsrätten vid skattetillägg 
      



 
 

© Hanna Grylin, 2019 

Titel: Passivitetsrätten vid skattetillägg. 

Utgivare: Örebro University 2019 
www.oru.se/publikationer 

 

Tryck: Örebro universitet, Repro 11/2019 

      
ISBN 978-91-7529-308-0 



Abstract 
Hanna Grylin (2019): Passivitetsrätten vid skattetillägg. Örebro Studies in law,   
356 pp. 

When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and 
Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen 
(2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, 
he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges 
can be made in both administrative and criminal proceedings. In fact, decisions 
on tax surcharges may be made due to a taxpayer’s passiveness during a crimi-
nal tax procedure, regardless of the intent. However, the European Court on 
Human Rights has established that a person’s silence is not, in itself, sufficient 
proof for a conviction. This causes a tension between the obligation to submit 
information about taxable income and the right to silence and the right against 
self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure.  

The purpose of this thesis is to analyze the relationship between the Swedish 
system of tax surcharge and the right to silence and the right against self-in-
crimination according to the ECHR, the EU Charter, Article 3 Section 1 (e) of 
Directive 2012/13/EU and Article 7 of Directive 2016/343/EU. The method 
used to analyze these problems and discuss solutions combines a legal dogmatic 
method with an autonomous interpretation of the right to silence and the right 
against self-incrimination. The analysis shows that problems occur after the 
point where a taxpayer has been charged with a criminal offence according to 
the autonomous meaning of the concept. This point in time corresponds to the 
point in time when action is taken by the Swedish Tax Agency that has a sub-
stantial impact on the taxpayer. The analysis also shows that if a tax surcharge 
is levied only because of a taxpayer’s silence, after that point, there has been a 
violation of the right to silence and the right against self-incrimination accord-
ing to the autonomous meaning.  

The conclusion of the thesis is that there is a need for an amendment to the 
STPA, which reinforces the autonomous meaning of the right to silence and the 
right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure. This 
includes new rules in the STPA, which define 1) a duty for the Swedish Tax 
Agency to inform taxpayers about the right to silence and the right against self-
incrimination, 2) the scope of the taxpayer’s obligation to submit information 
about taxable income in relation to the right to silence and the right against 
selfincrimination and 3) rules on exemption from tax surcharge when it violates 
the right to silence and the right against self-incrimination. 

Keywords: The right to silence and the right against self-incrimination; tax sur-
charge; tax return; obligation to submit information. 
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Förord 
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lägg innebar en kränkning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde till-
läggsprotokollet i EKMR och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Det var min upp-
gift att företräda Skatteverket. Jag anförde att oriktig uppgift i mål om skattetill-
lägg inte utgjorde ”samma sak” som oriktig uppgift i mål om skattebrott. Med 
hänsyn till dessa argument anförde jag att otillåten dubbelbestraffning inte fö-
relåg. Det är länge sedan och idag är rättsläget ett annat. Enligt EKMR:s mening 
utgör oriktig uppgift i mål om skattetillägg ”samma sak” som oriktig uppgift i 
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bjudit på många möten och förnyade insikter. Jag skulle vilja tacka för det.  

Först och främst vill jag tacka mina handledare professor Eleonor Kristoffersson 
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Tack till TOR/Skattenytt som finansierade mitt deltagande i EATLP:s posterpro-
gram för doktorand i Istanbul år 2014. Tack också till professor Anders Hultqvist 
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Martin Berglund som läst och lämnat kommentarer under och efter slutseminariet 
samt till professor Jan Kellgren och adjunkt Daniel Andersson som har granskat 
manuset därefter. Jag vill också ägna ett stort tack för mycket inspirerande och 
perspektivgivande doktorandkurser vid Uppsala Universitet. Därefter vill också 
rikta ett stort tack till Tommy Gärdemark, professor Aihie Osarenkhoe och Jaana 
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Som ni så väl vet har det tagit allt och lite till att slutföra arbetet. Tack för ert 
stöd och er uppmuntran. Ett särskilt stor tack till Mia som har läst, lyssnat och 
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”The privilege has thus been a 
chameleon of criminal proce-
dure, which has managed to 
evolve over time, both in terms 
of scope and justifications.”1 

 
 
 
 

I den här studien behandlas passivitetsrätten vid skattetillägg. Passivitetsrät-
ten ingår i rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR2 och i rätten till 
försvar i artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga3. Den har också ett samband 
med andra rättigheter så som tortyrförbudet, rätten till rättegång inom skälig 
tid, oskyldighetspresumtionen och rätten till ett juridiskt ombud.4 Därutöver 
kommer den till uttryck i artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 
7 i direktiv 2016/343/EU.  

Historiebeskrivningarna om passivitetsrätten förtäljer att passivitetsrätten 
har utvecklats som ett skydd mot tvång och tortyr under förhör,5 men idag 

                                                           
1 Lamberigts, 2016 s. 428. 
2 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993 p. 44. 
3 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989 p 31-
34. 
4 Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012, Ibrahim and oth-
ers v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 50573/08 and 40351/09, 
13 September 2016, Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 20 March 2001 
och Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008. 
5 Se Alschuler & Albert, 1996 s. 2631. 
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har passivitetsrätten även många andra tillämpningsområden, innebörder 
och funktioner i kontexten av straffrättsliga förfaranden.6  
 
Trechsel beskriver rätten att inte belasta sig själv enligt följande: 

”The privilege against self-incrimination is certainly one of the most complex guar-
antees in the entire body of fundamental rights applicable in the context of criminal 
proceedings. While the basic problem is clear, many specific issues are contested 
and there is no agreement on the structure of the guarantee.”7  

Passivitetsrätten kan således synas enkel vid en första anblick, men skrapar 
man på ytan synliggörs snart komplexa förhållanden där olika rättsliga pro-
blem aktualiseras. I den vetenskapliga diskursen har också olika uppfatt-
ningar anförs om huruvida passivitetsrätten primära syfte är att förbjuda 
tvång vid bevissäkring eller om dess huvudsakliga syfte är att skapa förutsätt-
ningar för den anklagade att vara tyst.8 Olika uppfattningar har också anförts 
om i vilken utsträckning tystnaden får tolkas till nackdel för den som är 
anklagad för brott.9 Diskussioner har även förts om vilken metod som bör 
användas vid analys av passivitetsrätten. 10  

Att det råder delade meningar i detta avseende kan medföra problem vid 
analyser av passivitetsrätten i t.ex. lagstiftningsärenden så väl som i ären-
den/mål där passivitetsrätten åberopas. Det kan i sin tur leda till att det blir 

                                                           
6 Se Berger, 2006, s. 345, Trechsel, 2015 s. 341 samt Bourgeois Pierre, 1975, s. 
418-436. 
7 Trechsel, 2015 s. 341. 
8 Jmf. Alschuler & Albert, 1996 s. 2631 som ger uttryck för att passivitetsrättens 
historiska syfte var att förbjuda tortyr som förhörsmetod med Helmholz, m.fl. 1997 
s. 13-14 som ger uttryck för att rättegångsbiträdet skapade förutsättningar för den 
som anklagats för brott att vara tyst. 
9 Se Alschuler & Albert, 1996 s. 2631. 
10 Jmf. t.ex. Seidmann & Stein, 2000 s. 441 med Bibas, 2003 s. 421-432. 
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svårt att förutse hur passivitetsrätten kommer att beaktas i enskilda fall, sär-
skilt med anledning av att Skatteverket inte har någon skyldighet enligt SFL11 
att informera uppgiftsskyldiga om att allt som lämnas som svar på t.ex. ett 
förslag till beslut och allt som inte angavs i deklarationen eller bilaga till 
denna, kan komma att användas emot den uppgiftsskyldige i ett redan på-
gående eller potentiellt efterföljande förfarande om skattetillägg.12  

Skattetillägget kan tas ut vid skönsbeskattning och oriktig uppgift13 i admi-
nistrativa förfaranden om skatt och skattetillägg samt i straffrättsliga förfa-
randen om skattetillägg och skattebrott.14 I situationer där skattetilläggsfrå-
gan aktualiseras har Skatteverket som regel att ta ställning till vilket underlag 
som ska läggas till grund för ett eventuellt beslut om skatt och skattetillägg. 
Skatteverket kan också behöva ta ställning till om den uppgiftsskyldige ska 
föreläggas att inkomma med uppgifter. Det kan också vara så att det klart 

                                                           
11 Direktiv 2012/13/EU där bl.a. rätten till information om passivitetsrätten framgår, 
har inte implementerats avseende skattetilläggen. Se Prop. 2013/14:157, bilaga 6, 
s. 53-54, Prop. 2012/13:132 s. 15, Prop. 2013/14:157, bilaga 6, s. 54, SOU 2017/17 
s. 224 p. 11 och SOU 2017/17 s. 14. I samband med införlivandet av direktivet 
2012/13/EU, hänvisade regeringen till förarbetena för införlivandet av direktiv 
2010/64/EU. Där uttalade regeringen att direktiv 2010/64/EU inte kunde anses 
omfatta administrativa förfaranden där det kunde fattas beslut om åtgärder som 
följde av ett brott, t.ex. körkortsingripanden och uttag av skattetillägg. Enligt rege-
ringen skulle tillämpningsområdet för direktivet 2012/13/EU tolkas mot denna 
bakgrund. Vid utredningen av implementeringen av direktivet 2016/343/EU kom 
utredningen fram till samma slutsats dvs. att administrativa förfaranden som rör 
t.ex. skattetillägg faller utanför direktivets tillämpningsområde. Detta trots att skat-
tetillägg kan tas ut med passivitet som grund i både administrativa förfaranden om 
skatt och skattetillägg och straffrättsligt förfaranden om skattetillägg och skattebrott. 
49 kap. 4-5 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) SFL och 1 § lag (2015:632) om 
talan om skattetillägg i vissa fall.  
12 Se 49 kap. 5 § SFL, se även Prop. 2002/03:106 s. 116, HFD 2017 ref. 68 om att 
Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oföränd-
rat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel, HFD 
2014 ref. 24, RÅ 1996 not. 241, RÅ 1981 1:25 och RÅ 1987 ref. 171.  
13 30 kap. 1 §, 31 kap. 3 § SFL, 49 kap. 4-7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFL och enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Se också prop. 
2001/02:25 s. 163. 
14 49 kap. 4-7 §§ SFL, 1 och 3 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa 
fall. 
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framgår att en uppgiftsskyldige har utelämnat en uppgift som skulle ha läm-
nats till ledning för beskattning.15 Om så är fallet kan skattetillägg komma att 
tas ut enligt 49 kap. 5 § första stycket p. 2 SFL. Av 1 § lagen (2015:632) om 
talan om skattetillägg följer att uppgiftsskyldigas passivitet får läggas till grund 
för uttag av skattetillägg i straffrättsliga förfaranden. Det framgår dock inte 
klart av lagtexten i vilken omfattning som tystnaden får läggas till grund för 
uttag av skattetillägg. Det förefaller också oklart om ett beslut om att ta ut 
skattetillägg på grund av den uppgiftsskyldiges passivitet är förenligt med 
passivitetsrätten så som den kommer till uttryck i Europadomstolens och 
EU-domstolens rättspraxis, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och ar-
tikel 7 i direktiv 2016/343/EU.16  

Denna problematik uppmärksammades år 1994–1995. Sjölin och Hul-
tqvist uttryckte att det potentiellt sätt skulle kunna föreligga konflikter mel-
lan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten.17 Det var inte själva existensen 
av uppgiftsskyldigheten som ifrågasattes, utan tillämpningen av denna.18 Ar-
gument anfördes om att uppgiftsskyldigheten enligt svensk skattelag skulle 
kunna vara i konflikt med passivitetsrätten på grund av att uppgiftsskyldig-
heten i skatteutredningar är sanktionerad med skattetillägg.19 Därutöver ut-
trycktes kritik mot att svensk nationell skatteförfaranderättslig lagstiftning 
inte innehöll någon regel om att Skatteverket skulle informera uppgiftsskyl-
diga om passivitetsrätten.20  

Kritiken bemöttes i en artikel skriven av anställda vid Skatteverket.21 Av 
artikeln framgår att det är skillnad mellan vanliga skatteutredningar och skat-
teutredningar som kunde komma att ingå i utredningar om brott22 samt att 

                                                           
15 49 kap. 5 § p. 2 SFL. 
16 Jämför 49 kap. 5 § SFL och 1 § (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall 
med artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. Jämför också Allen v. the United Kingdom, 
Application no. 76574/01, 10 September 2002 med J.B. v. Switzerland, Applica-
tion no. 31827/96, 3 May 2001. Se därutöver Berger Noelle 1999, s. 1015 och 
Bowen Poulin, 1984 s. 196. 
17 Se Sjölin, 1994 s. 242–247, Sjölin, 1995, s. 4–6, Grufberg & Nissén, 1995, s. 6. 
Hultqvist, 1995, s. 9–11. 
18 Sjölin, 1994 s. 246. 
19 Sjölin, 1994 s. 246. 
20 Sjölin, 1994 s. 247, Hultqvist, 1995 s. 11. 
21 Grufberg & Nissén, 1995 s. 6. 
22 Se Grufberg och Nissén, 1995 s. 6, se också RÅ 1996 ref. 97. 
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det därför framstod som oklart när under en skatteutredning som passivi-
tetsrätten enligt EKMR blev tillämplig i skatteförfarandet.23  

En tid därefter fick skattekontrollutredningen bl.a. i uppdrag att utreda 
uppgiftsskyldighetens förenlighet med passivitetsrätten. Utredningen pre-
senterades i SOU 1996:116. Där anges att rätten att vara passiv innebär att 
den som är misstänkt för skattebrott inte behöver medverka i skattebrotts-
utredningar. Därutöver bekräftades kritiken om att det fanns risk för att rät-
ten att förhålla sig passiv i skattebrottsutredningar kunde kränkas genom 
skyldigheten att medverka i skatteutredningar. Denna risk ansågs bero på 
att myndigheterna samarbetar under utredningarna vid misstanke om skat-
tebrott. Argument anfördes därför om att passivitetsrätten borde omfatta 
brottsutredningar såväl som skatteutredningar.24 Regeringen följde skatte-
kontrollutredningens förslag genom att justera reglerna om vitesföreläggan-
den. Bestämmelserna om vitesföreläggandeförbudet i 44 kap. 3 § SFL ut-
vidgades därför till att omfatta skattetillägget med avsikten att anpassa förfa-
randet om skattetillägg efter passivitetsrätten enligt EKMR. 25  Lagstiftningen 
på skattetilläggsområdet har dock förändrats flera gånger sedan år 1995. 
Mot denna bakgrund förefaller det lämpligt att undersöka passivitetsrätten 
vid skattetillägg. 

Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan passivitetsrät-
ten och skattetillägget. Med passivitetsrätten avses här rätten att vara tyst och 
inte belasta sig själv enligt EKMR så som den kommer till uttryck i Europa-
domstolens rättspraxis. Med passivitetsrätten avses också rätten att vara tyst 
och inte belasta sig själv så som en del av den EU-rättsliga allmän rättsprin-
cip, rätten till försvar i artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga så som denna del 
kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och i artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. Med skattetillägget av-
ses skattetillägg vid skönsbeskattning och oriktig uppgift i både administra-
tiva förfaranden där skattetillägg kan komma att tas ut av Skatteverket och 
straffrättsliga förfaranden om skattetillägg och skattebrott i allmän domstol.26  

                                                           
23 Grufberg & Nissén, 1995 s. 6. 
24 SOU 1996:116 s. 147. 
25 Prop. 1997/98:10 s. 59-66, se också RÅ 1996 ref. 97, RÅ 2007 ref. 23 samt RÅ 
2007 not. 84. 
26 49 kap. 4-5 §§ och 6-7 §§ SFL. 
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Det tillvägagångssätt som har använts vid analys av passivitetsrätten enligt 
EKMR, EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och i 
artikel 7 i direktiv 2016/343/EU skiljer sig från det tillvägagångssätt som har 
använts vid analys av skattetillägget vid skönsbeskattning och oriktig uppgift. 
Med hänsyn till dessa skillnader har syftet delats in i tre olika delsyften. Ne-
dan följer en beskrivning av de olika delsyftena. 

I det första delsyftet genomförs en analys av passivitetsrätten enligt 
EKMR och EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU 
och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. Passivitetsrätten undersöks så som 
den kommer till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens rätts-
praxis och i angivna direktiv. Anledningen till att fokus har lagts på rätts-
praxis och direktiv är att passivitetsrätten inte kommer till uttryck i ordaly-
delsen i EKMR eller i EU:s rättighetsstadga.  
 
Fokus för analysen har varit följande: 
 

1. Att undersöka hur Europadomstolen och EU-domstolen har prö-
vat passivitetsrättens tillämpningsområden. 

2. Att undersöka hur Europadomstolen och EU-domstolen har prö-
vat om passivitetsrätten kan anses kränkt. 

3. Att söka dra slutsatser om passivitetsrättens tillämpningsområden 
och innebörder så som detta kommer till uttryck i Europadomsto-
lens rättspraxis, EU-domstolens rättspraxis, artikel 3 st. 1 (e) i di-
rektiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. 
 

I det andra delsyftet genomförs en analys av skyldigheten att lämna inkomst-
deklaration och övriga upplysningar enligt SFL i förfarandet om skattetill-
lägg. Vid analysen genomförs också en undersökning av skillnaden mellan 
oriktiga uppgifter - som kan föranleda uttag av skattetillägg och andra upp-
gifter som t.ex. oriktiga yrkanden och tillräckliga uppgifter - som inte får 
föranleda uttag av skattetillägg. Därutöver analyseras regler om Skattever-
kets utredningsskyldighet samt regler om när förutsättningar inte föreligger 
för att ta ut skattetillägg, så som vid rättelse på eget initiativ, rättelse med 
ledning av avstämningsuppgifter eller vid befrielse från skattetillägg. I sam-
band med detta görs återkopplingar till analysen av passivitetsrätten i det 
första delsyftet för att undersöka när passivitetsrätten enligt EKMR och 
EU:s rättighetsstadga kan aktualiseras i förfarandet om skattetillägg.  
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I det tredje delsyftet genomförs en analys av passivitetsrättens tillämp-
ningsområden och innebörder i förfarandet om skattetillägg. I samband 
med detta undersöks också om det skulle kunna föreligga konflikter mellan 
passivitetsrätten och uppgiftsskyldigheten i förfarandet om skattetillägg samt 
hur dessa i så fall skulle kunna lösas. Uppgiftsskyldigheten i skatteförfaran-
det är omfattande. Med hänsyn till detta har undersökningen begränsats till 
att undersöka skyldigheten att lämna inkomstdeklaration och övriga upplys-
ningar enligt 30 kap. 1 § SFL, 31 kap. 3 § SFL, reglerna i 49 kap. 4-7 §§ 
och 51 kap. SFL om uttag av skattetillägg vid skönsbeskattning och oriktig 
uppgift och till lagen om talan om skattetillägg i vissa fall. 
 
Förfarandet om skattetillägg har här delats in i nedan angivna situationer: 

1. Underlåtenhet att lämna inkomstdeklaration 
2. När förutsättningar för uttag av skattetillägg inte föreligger 
3. Vid förfrågningar 
4. Vid förelägganden 
5. Vid Skatteverkets förslag till beslut 
6. Om en uppgiftsskyldig blir anmäld för skattebrott 
7. Vid vittnesförhör och förhör  
8. När förundersökning inleds  
9. Vid användning av tvångsmedel i mål om skattebrott och skattetill-

lägg 
10. När skattetilläggsfrågan prövas i mål om skattebrott 

 
Analysen sker med utgångspunkt i en jämförelse om hur passivitetsrätten 
kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis, Europadomstolens rätts-
praxis och reglerna om vitesföreläggandeförbudet i 44 kap. 3 § SFL, rätten 
att inte vittna emot sig själv i 36 kap. 6 § RB och rätten till information om 
passivitetsrätten i 12 § FUK. Genom denna jämförelse beaktas passivitets-
rättens internationella såväl som nationella karaktär i förhållande till upp-
giftsskyldigheten enligt 30 kap. 1 § SFL, 31 kap. 3 § SFL samt reglerna i 49 
kap. 4-5 §§ och 6-7 §§ SFL.27  

De konflikter mellan passivitetsrätten och uppgiftsskyldigheten som iden-
tifierades i det tredje delsyfte har också legat till grund för formuleringen av 

                                                           
27 Se avsnitt 1.3. 
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frågeställningarna genom vilka syftet följs upp.28 Nedan anges vilka frågeställ-
ningar som ligger till grund för uppföljningen. 
 
Frågeställningarna har formulerats enligt följande: 

 
1. Hur förhåller sig uppgiftsskyldigheten till passivitetsrätten i förfa-

randet om skattetillägg? 
2. Under vilka förutsättningar är passivitetsrätten tillämplig i förfaran-

det om skattetillägg? 
3. Vilka innebörder har passivitetsrätten i förfarandet om skattetill-

lägg? 
4. Under vilka förutsättningar kan skattetillägget i sig utgöra en 

kränkning av passivitetsrätten? 
5. Vilka åtgärder bör vidtas för att passivitetsrätten ska få ett bättre ge-

nomslag i förfarandet om skattetillägg? 
 

Vid analysen av den första frågeställningen ges en sammanställning av för-
hållandet mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten vid skattetillägg. 
Med uppgiftsskyldigheten avses här som tidigare också angivits skyldigheten 
att lämna inkomstdeklaration och övriga upplysningar enligt 30 kap. 1 § 
SFL, 31 kap. 3 § SFL, 49 kap. 4-7 §§ SFL. Med förhållande avses här det 
motsägelsefulla i att passivitetsrätten gäller uppgiftsskyldiga som har ankla-
gats för brott. Samtidigt får uppgiftsskyldigas passivitet läggas till grund för 
uttag av skattetillägg i både administrativa förfaranden om skatt och skatte-
tillägg och i straffrättsliga förfaranden om skattetillägg och skattebrott.29 Vid 
analys av den andra frågeställningen genomförs en undersökning av vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att passivitetsrätten ska anses till-
lämplig i förfarandet om skattetillägg. Vid analys av den tredje frågeställ-
ningen genomförs en undersökning av passivitetsrättens innebörder i förfa-
randet om skattetillägg dvs. vilka rättigheter och skyldigheter som följer av 
passivitetsrätten enligt EKMR, EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i di-
rektiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU samt vad detta in-
nebär för den uppgiftsskyldige och Skatteverket. Vid analys av den fjärde 
frågeställningen genomförs en undersökning av under vilka förutsättningar 

                                                           
28 Syftet följs upp i avhandlingens sista kapitel. 
29 1-3 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall och 49 kap. 4-5 §§ och 
6-7 §§ SFL. 
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som skattetillägget i sig skulle kunna anses utgöra en kränkning av passivi-
tetsrätten.  

Resultatet av analyserna har sedan legat till grund för den femte frågeställ-
ningen. Vid analysen av den femte frågeställningen ges förslag till föränd-
ringar i lagstiftningen, men eftersom att det har framstått som förhållandevis 
svårt att lagstifta om passivitetsrätten annat än genom ramlagar så ingår det 
också i uppföljningen att ge förslag till en processordning enligt vilken frågor 
om passivitetsrätten kan prövas i förfarandet om skattetillägg. Genom den 
femte frågeställningen möjliggörs således reflektion och diskussion om vilka 
åtgärder som bör vidtas för att passivitetsrätten ska få ett bättre genomslag i 
förfarandet om skattetillägg. I samband med detta ges också förlag till nya 
forskning. Om passivitetsrätten skulle få ett bättre genomslag i förfarandet 
om skattetillägg genom t.ex. tydligare lagstiftning så skulle också sannolikt 
gränsdragningen mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten vid skat-
tetillägg bli mindre problematisk. 

För det första sker undersökningen med utgångspunkt i att lag eller annan 
föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, 2 kap. 19 § Regeringsformen (1974:152), 
RF. I NJA 2012 s. 1038 och NJA 2013 s. 502 bekräftas att införlivandet av 
EKMR i svensk rätt också har medfört att EKMR kan få betydelse i svensk 
rätt i två rättsligt sett skilda hänseenden.30 För det första är Sverige folkrätts-
ligt bunden av rättigheterna i EKMR. För det andra gäller EKMR som 
svensk lag i Sverige.31 Därutöver är Sverige bunden till passivitetsrätten ge-
nom EU-rätten, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, när unionsrätten 
tillämpas i Sverige.32 Av artikel 51.3 i EU:s rättighetsstadga följer också att 
passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga ska ges ett innehåll som mots-
varar passivitetsrätten enligt EKMR. Det innebär att passivitetsrätten kan få 
betydelse i svensk rätt genom folkrätten, EU-rätten och genom svensk lag. 

För det andra sker undersökningen med utgångspunkt i att det finns en 
icke lagfäst skyldighet för varje vuxen person att för Skatteverket redovisa 
                                                           
30 NJA 2013 s. 502, p. 51 och NJA 2012 s. 1038, p. 13-16. 
31 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, NJA 2013 s. 502, p. 51 
och NJA 2012 s. 1038, p. 13-16, se också HFD 2013 ref. 71. 
32 Artikel 51.1 i EU:s rättighetsstadga. 
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hur hen har täckt sina levnadskostnader.33 Skyldigheten att lämna inkomst-
deklaration och övriga upplysningar analyseras därför med utgångspunkt i 
att dessa regler gäller den som är eller kan antas vara skyldig att för Skatte-
verket kunna redovisa hur hen har täckt sina levnadskostnader.34 Därutöver 
framgår det i 49 kap. 5 § SFL att om det klart framgår att en uppgift som 
ska lämnas till ledning för beskattning har utelämnats, så är det en oriktig 
uppgift. Analysen sker därför även med utgångspunkt i att skyldigheten att 
lämna övriga upplysningar korresponderar med 49 kap. 5 § SFL.  

För det tredje sker undersökningen med utgångspunkt i att passivitetsrät-
ten består av internationellt accepterade rättsgrundsatser.35 På grund av detta 

                                                           
33 RÅ 1982 Aa 191. 
34 Prop. 2010/11:165 s. 405.  
35 Se ovan angivna avsnitt 1.1.2, Saunders v. The United Kingdom, Application 
no. 19187/91, 17 December 1996, p. 68, mot bakgrund av att rätten till en rättvis 
rättegång i artikel 6 i EKMR består av processrättsliga rättighetsgarantier, Se också 
Lamberigts, 2016, s. 428, Helmholz, mfl. 1997, Salky, 2014, L-T Choo, 2013, 
Åstrand, 2000, Andersson, 2007 s. 377-414, Alschuler & Albert, 1996 s. 2625-
2672. Träskman, 1993 s. 594–617, Kennedy, s. 178-227. 
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har passivitetsrätten undersökts så som den kommer till uttryck i EU-dom-
stolens rättspraxis36, Europadomstolens rättspraxis37, artikel 3 st. 1 (e) i di-
rektiv 2012/13/EU, artikel 7 i direktiv 2016/343/EU, svensk lag38, svensk 
rättspraxis39, förarbetsuttalanden40 och doktrin41. Passivitetsrättens internat-
ionella karaktär kommer även till uttryck i Europadomstolens rättspraxis 
genom att Europadomstolen har hänvisat till rättspraxis från högsta dom-
stolen i USA. Så var fallet i rättsfallet Ibrahim v. The United Kingdom där 
Europadomstolen bl.a. hänvisade till rättsfallet Mirandan v. Arizona från år 
1966.42 Därigenom har även rättspraxis från USA fått ett visst inflytande i 
Europarätten, vilket har beaktas i studien.43 

                                                           
36 Mål 374/87 Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga, samt artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och i artikel 7 i EU:s direktiv (EU) 2016/343 samt artikel 267 i För-
draget och EU:s funktionssätt, FEUF. 
37 Artikel 6 i EKMR se t.ex. Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 Febru-
ary 1993 och Mål 374/87, Saunders v. The United Kingdom, Application no. 
19187/91, 17 December 1996 John Murray v. The United Kingdom, Application 
no. 18731/91, 8 February 1996, Ibrahim and others v. the United Kingdom, Ap-
plication nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, lagen (1994:1219) 
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, lag eller annan föreskrift inte får meddelas i 
strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 2 kap. 19 § 
Regeringsformen (1974:152), RF, se SOU 1975:75 s. 89, SOU 1993:40, SOU 
1993:40 A och B, prop. 1987/88:69, prop. 1993/94:117 s. 63, prop. 1994/95:115, 
NJA 2013 s. 502, p. 51 och NJA 2012 s. 1038, p. 13-16, HFD 2013 ref. 71, Se 
också Påhlsson, 2013 s. 69, Derlén, , Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 32, Ner-
gelius, 2017 s. 783–794. 
38  Vitesförelägganden i 44 kap. 3 § SFL, rätten att inte vittna mot sig själv i 36 kap. 
6 § RB och rätten till information om passivitetsrätten i 12 § FUK. 
39 RÅ 1996 ref. 97, RÅ 2007 ref. 23 och RÅ 2007 not. 84.  
40 SOU 1996:116 s. 147, Prop. 1997/98:10 s. 65. 
41 Sjölin, 1994 s. 242–247, Sjölin, 1995, s. 4–6, Grufberg & Nissén, 1995 s. 6. Hul-
tqvist, 1995, s. 9–11, Ingelström, Lüning, Nebelius & Sandén, Kommentarer till 
12 § FUK, publicerat i Zeteo den 2 oktober 2017. Festskrifter till Nils Mattsson, 
Leidhammar, 2005 s. 188, Höglund, 2008 s. 204, Nowak, 2003. 
42 Ibrahim and others v. the United Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 
and 40351/09, 13 September 2016, p. 229, 230, 231, 236, 259 och 261 
43 Se Geabauer, 2000 p. 683–706 om att komparativa analyser kan utgöra grund för 
analys av hur autonoma begrepp har tolkats och tillämpats i olika länder. 
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För det fjärde sker undersökningen utifrån att det är skillnader mellan 
privilegier och rättigheter. Denna skillnad består i att det som utgör en rät-
tigheter för en person innebär skyldigheter för någon annan, men det gör 
inte privilegier.44 Passivitetsrätten kan tolkas så att den kan innebära både 
privilegier och rättigheter. En sådan tolkning får till följd att studien har ge-
nomförts med utgångspunkt i att passivitetsrätten gäller som rättighet, men 
med undantag dvs. den innebär alltså inte alltid skyldigheter för medlems-
staterna.  

För det femte sker undersökningen utifrån en rättspolitisk ansats om att 
passivitetsrätten bör ges ett praktiskt och effektivt innehåll i förfarandet om 
skattetillägg med beaktande av Sveriges åtaganden enligt EU-rätten och 
EKMR.45 Därigenom kan också förutsättningar skapas för att passivitetsrät-
ten ska få ett bättre genomslag i förfarandet om skattetillägg. Det skulle i sin 
tur kunna motverka att rättsregler missbrukas och på sikt bidra till att rätts-
säkerheten stärks, vilket är ett av passivitetsrättens syften.46  

Det sägs att en av rättsdogmatikens viktigaste uppgifter är att söka fastställa 
vad rättsliga problem består i.47 För att fastställa beståndsdelarna av rättsliga 
problem analyseras problemen traditionellt sätt med utgångspunkt i rätts-
källor så som lagstiftning, fördragstexter, konventionstexter, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin.48 Genom analys av rättsliga problem med utgångs-
punkt i rättskällorna kan juristen också tolka och systematisera gällande 
rätt.49 Juristen kan därutöver ge förslag på hur de rättsliga problemen kan 

                                                           
44 Se Wesley Newcomb, 1912-1913 s. 555- 556 och Schlag 2015 s. 200. 
45 Se Gunnarsson, 1995 s. 273 om skillnaden mellan rätten så som öppet system 
eller slutet system. 
46 Se Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 68. 
47 Se Kleineman, 2013 s. 30. 
48 Se Jareborg, 2004 s. 8. Kristoffersson 2011 s. 835-849. Peczenik, 1990 s. 118. 
49 Peczenik, 2005 249. 
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lösas.50 Genom att innehållet i rättskällematerialet får öva inflytande på ar-
gumentationen så får slutsatserna också rättsligt stöd.51 Beskrivningen stäm-
mer väl överens med vad som görs här.  

I den här studien undersöks som tidigare angivits passivitetsrätten i för-
hållande till skattetillägget. Problemen och dess beståndsdelar har studerats 
med utgångspunkt i rättskällor så som lagstiftning, fördragstexter, konvent-
ionstexter, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Genom att studera bestånds-
delarna av dessa rättsliga förhållanden har jag också kunnat identifiera olika 
rättsliga överväganden som aktualiseras när passivitetsrätten kommer i kon-
flikt med uppgiftsskyldigheten i förfarandet om skattetillägg. Genom att un-
dersöka hur liknande problem har hanterats av Europadomstolen, EU-
domstolen och av svenska domstolar har jag kunnat ge förlag till hur kon-
flikter mellan passivitetsrätten och uppgiftsskyldigheten i förfarandet om 
skattetillägg kan lösas. Därigenom har också rättskällorna övat inflytande på 
argumentationen och slutsatserna fått sitt rättsliga stöd. Rättskällorna som 
har använts vid analys av uppgiftsskyldigheten och skattetillägget har struk-
turerats på så sätt att lagtexten har undersökts först. Därefter har nationell 
rättspraxis, förarbeten och nationell doktrin beaktas. Metoden skulle därför 
kunna kallas för rättsdogmatisk, men det internationella perspektivet på pas-
sivitetsrätten, uppgiftsskyldigheten och skattetillägget har inneburit att ytter-
ligare metodologiska överväganden har tagits i beaktande. Nedan följer en 
beskrivning av dessa metodologiska överväganden. 

När Europadomstolen och EU-domstolen prövar rättigheter i enskilda fall 
sker detta med utgångspunkt i rättigheternas autonoma innebörder.52  Vid 
analys av Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis om passivitets-
rätten så har det också framgått att Europadomstolen och EU-domstolen 

                                                           
50 Se Kleineman, 2013 s. 29-30. 
51 Peczenik, 1990 s. 118. 
52 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 42, Ibrahim 
and others v. the United Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 
40351/09, 13 September 2016, p. 249. 
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har identifierat kriterier som domstolarna använder vid prövning av passivi-
tetsrätten i enskilda fall.53  I artikeln Smitningsbrottet och Europakonvent-
ionen Föreligger det en konflikt mellan upplysningsplikten och skyddet mot 
självangivelse?54 undersöker Vasiliadis passivitetsrättens autonoma innebör-
der utifrån de kriterier som Europadomstolen identifierade i Weh v. 
Austria55 och i Jalloh v. Germany56. 

Vasiliadis konstaterar att skyddet mot självangivelse gäller den som har 
anklagats för brott enligt första meningen i artikel 6(1) i EKMR. Därefter 
ges en hänvisning till Weh v. Austria57 där Europadomstolen enligt Vasilidas 
har identifierat två typer av situationer när skyddet inträder. 58 Den fösta si-
tuationen som anges är när någon har blivit anklagad för brott enligt den 
autonoma betydelsen av artikel 6(1) i EKMR. Den andra situationen som 
anges är när information framtagits genom tvång, utan att anklagelse om 
brott föreligger och som senare används i en brottsprocess. Att passivitets-
rätten gäller den som har blivit anklagad för brott enligt begreppets auto-
noma innebörd framgår också av Bergers artikel the right to remain silent 
in the ECHR59 och av Europadomstolens dom i målet Funke v. France.60 
Det förefaller därför lämpligt att undersöka passivitetsrättens autonoma in-
nebörder enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga. Med autonoma innebör-
der avses här olika rättigheter och skyldigheter som följer av passivitetsrätten 
så som dessa kommer till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens 
rättspraxis.   

I studien undersöks således passivitetsrättens autonoma innebörder så 
som den kommer till uttryck Europadomstolen och EU-domstolen med 
utgångspunkt i relevanta och vägledande rättsfall från Europadomstolen.61 

                                                           
53 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117, se också Al-
chagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012, p. 68 avseende 
huruvida förfarandet har varit rättvist enligt artikel 6 i EKMR. 
54 Vasiliadis, 2016 s. 639-660. 
55 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004. 
56 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
57 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004. 
58 Vasiliadis, 2016 s. 641. 
59 Berger, 2006 s. 343, se också Lamberigts, 2016 s. 419 samt ovan avsnitt 1.1.1. 
60 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, p. 44. 
61 Se Geabauer, 2000 s. 683, Ward & Gardner, 2003 s. 200-212  samt Spaventa 
2018, 997–1024. 
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En anledning till att tonvikt har lagts på Europadomstolens rättspraxis är att 
Sverige är folkrättsligt bunden av rättigheterna i EKMR, dels att EKMR gäl-
ler som svensk lag i Sverige.62 Ytterligare en anledning är att passivitetsrätten 
enligt EU:s stadga ska ges ett innehåll som motsvarar passivitetsrätten enligt 
EKMR.63 Med anledning av att passivitetsrätten gäller enligt EU-rätten64 och 
ska beaktas i förfarandet om skattetillägg i de fall då EU-rätten ska tillämpas 
i ett mål om skattetillägg, så har även relevanta och vägledande rättsfall från 
EU-domstolen beaktats.65 Rättsfallsanalysen i det första delsyftet har genom-
förts med beaktande av artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU, artikel 7 i 
direktiv 2016/343/EU. Rättsfallsanalysen i delsyfte ett har också genomförts 
med beaktande av kommentarer till EKMR66 och EU:s rättighetsstadga67 
samt med beaktande av exempel på relevanta vetenskapliga artiklar där 
rättsfallen har behandlats.68 

Enligt Berger kan passivitetsrätten aktualiseras i varierande kontexter. 
Berger uttrycker också att det sannolikt inte finns någon gemensam över-
enskommelse om när passivitetsrätten ska beaktas. Som argument för 
denna slutsats anger Berger att omständigheterna i de enskilda fallen kan 
skilja sig åt från typ-fallet då tvång har använts för att säkra bevisning.69 
Denna slutsats har kunnat bekräftas genom analys av Europadomstolens 
och EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrätten. Analysen visar nämli-
gen att Europadomstolen och EU-domstolen har identifierat ytterligare si-
tuationer där passivitetsrätten ska anses tillämplig. Det förefaller därför svårt 
att dra allt för långtgående generella slutsatser om när passivitetsrätten ska 

                                                           
62 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, NJA 2013 s. 502, p. 51 
och NJA 2012 s. 1038, p. 13-16, se också HFD 2013 ref. 71. 
63 Artikel 51.3 i EU:s rättighetsstadga 
64 Se ovan avsnitt 1.3, Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkeberg Fransson, EU-
domstolens dom av den 26 februari 2013, NJA 2013 s. 502, HFD 2013 ref. 71. 
65 Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mot Kom-
missionen, dom den 9 november 1983, rätten till försvar har ansetts utgör en 
grundläggande princip i gemenskapsrätten. 
66 Se Schabas, A, 2015. 
67 Peers, Hervey, Kenner & Ward, 2014. 
68 Se Geabauer, 2000 p. 683–706. 
69 Berger, 2006 s. 345.  
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anses tillämplig i enskilda fall. Enligt Europadomstolen ska den frågan bes-
varas med beaktande av hela förfarandet och alla omständigheter i det en-
skilda fallet, inklusive på vilket sätt som bevisningen har säkrats.70 Med hän-
syn till detta har passivitetsrättens tillämpningsområden undersökts i förfa-
randet om skattetillägg med utgångspunkt i de kriterier som Europadom-
stolen har använt sig av vid sin bedömning av passivitetsrättens tillämpnings-
områden. Därigenom har kriterierna också använts för att dra slutsatser om 
vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att passivitetsrätten ska 
anses tillämplig i förfarandet om skattetillägg. Europadomstolen och EU-
domstolen kan dock i framtiden komma att identifiera ytterligare kriterier 
som ska beaktas vid prövning av passivitetsrättens tillämpningsområden. 
Som tidigare angavs så diskuterar Vasiliadis också de fyra kriterier som 
Europadomstolen identifierade i rättsfallet Jalloh v. Germany71.  

 
De fyra kriterier är följande: 
 

 Karaktären och graden av tvång som har använts för att säkra bevis-
ning, 

 Betydelsen av det allmänna intresset i utredningen och straffet för 
brottet ifråga,  

 Existensen av skyddsmekanismer som den anklagade kan utnyttja 
under förfarandet,  

 På vilket sätt som den säkrade bevisningen har beaktats i en faktisk 
efterföljande straffrättslig process.72  

 
Europadomstolen har även tidigare identifierat kriterier som har beaktats 
av svenska nationella domstolar. Ett exempel på detta är de så kallande 
Engel-kriterierna. 
 
Engel-kriterierna utgörs av följande kriterier:  

 
 Den rättsliga klassificeringen av överträdelsen i nationell rätt  
 Överträdelsens art  

                                                           
70 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001 p. 76. 
71 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
72 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
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 Arten och strängheten av den påföljd som den berörde kan åläg-
gas.73 

 
Dessa kriterier har beaktats av både Europadomstolen74, EU-domstolen75 
och av svenska nationella domstolar76. Med hänsyn till detta har undersök-
ningen om huruvida skattetillägget i sig kan anses utgöra en kränkning av 
passivitetsrätten genomförts med beaktande av de kriterier som Europa-
domstolen identifierade i rättsfallet Jalloh v. Germany. 

Mot denna bakgrund har jag också genomfört en undersökning av hur 
Europadomstolen och EU-domstolen har beaktat dessa kriterier vid pröv-
ning av om passivitetsrätten kan anses kränkt i enskilda fall. Lamberigts ut-
trycker att oskyldighetspresumtionen utgör en av flera så kallade safeguard 
dvs. skyddsmekanismer som brottanklagade personer har rätt till. Jag har 
därför också utvecklat kriterierna ytterligare genom att inkludera tortyrför-
budet, rätten till ett juridiskt biträde, samt rätten till information om passivi-
tetsrätten vid analys av kriteriernas innebörd.77 Samtliga ovan angiva kriterier 
har också använts som utgångspunkt för analys och slutsatser om passivitets-
rättens tillämpningsområden och innebörder i förfarandet om skattetillägg. 
Ett sådant förhållningssätt förefaller också gå i linje med målet att rättighet-
erna i EKMR ska vara konkret och effektivt, inte teoretisk eller illusorisk.78   

I den vetenskapliga diskursen har det dock framförts kritik mot att an-
vända rättspraxis som utgångspunkt för analys av passivitetsrätten. Nedan 
följer därför en kritisk analys av användandet av rättsfall som utgångspunkt 
för undersökning av passivitetsrättens tillämpningsområden och innebörder 
enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga, följt av en beskrivning av hur rätts-
fallsanalysen har genomförts. I avsnittet anges också hur kritiken mot detta 
tillvägagångssätt har beaktats vid genomförandet av rättsfallsanalysen. 

                                                           
73 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 July 
2002, p. 76, Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 July 2002, p. 65.   
74 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 July 
2002, p. 76, Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 July 2002, p. 65.   
75 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 26.  
76 RÅ 2000 ref. 66 I och II samt NJA 2013 s. 502. 
77 Se Lamberigts, 2016 s. 435. 
78 Se Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 
2001, p. 74. 
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I artikeln “The Right to Silence Helps the Innocent: A Game-Theoretic 
Analysis of the Fifth Amendment Priviledge”79 genomför Seidmann och 
Stein en undersökning av exempel på rättsfall där passivitetsrätten prövas i 
domstol. Ett av syftena med studien förefaller vara att motbevisa påståenden 
om att passivitetsrätten bara skyddar den som är skyldig till brott. För att 
uppnå detta syfte har författarna använt spelteoretisk metod vid undersök-
ningen av passivitetsrätten.  
 
Valet av metod har motiverats enligt följande:  

”Game-theoretic methodology is particularly suitable for analyzing the rules that ap-
ply in criminal interrogation and in trial: game theory focuses on a person’s rational 
choice in a strategic situation, a game, in which the person’s welfare also depend on 
the actions chosen by others.”80 

Av uttalandet framgår att spelteoretisk metod är lämplig att använda vid ana-
lys av regler som tillämpas i förhörssituationer och under rättegångar i straff-
rättsliga förfaranden.  Av uttalandet framgår också att spelteori fokuserar på 
människors rationella val i strategiska situationer så som i ett spel. I dessa 
situationer är personen också beroende av hur andra personer som också 
deltar i spelet väljer att spela sina kort.  

I studien utgår Seidmann och Stein ifrån att förhörssituationen kan liknas 
vid en sådan spelsituation. Den som hamnar i en sådan förhörssituation har 
därför olika strategiska val. Seidmann och Stein diskuterar i huvudsak två 
val: att ljuga eller att vara tyst. Av diskussionen framgår att vilket som är det 
bästa valet dels beror på vad hen tror att motspelare kommer att göra för 
val, dels på vad hens egentliga syfte är. En person som är oskyldig till brott 
kanske väljer att svara på frågor i större utsträckning än en person som vill 
dölja information om att hen har begått brott. Det kan också vara så att den 
som är skyldig till brott vet mer än polisen om vad det finns för bevisning 
emot personen. Den som är skyldig till brott vet dock inte alltid vilken in-
formation som polisen har tillgång till eller vilken information som polisen 
kommer att efterfråga. För att lyckas med en bluff bör man således ha kun-
skap om vilka kort som motspelaren har för handen.81  

                                                           
79 Seidmann & Stein, 2000. 
80 Seidmann & Stein, 2000 s. 441. 
81 Se Seidmann & Stein, 2000 s. 443. 
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I artikeln The Right to Remain Silent Helps Only the Guilty82 genomför 
Bibas en kritisk analys av Seidmanns och Steins artikel. Bibas är kritisk mot 
att Seidmanns och Steins använder sig av rättsfall som utgångspunkt för sin 
analys. Enligt Bibas bidrar det till att verkligheten inte beaktas i tillräcklig 
grad. Med verkligheten avser Bibas bl.a. statistiska analyser av hur många 
personer som väljer att prata med polisen. Av Bibas artikel framgår att runt 
80-90 % av brottsanklagade personer väljer att inte åberopa passivitetsrät-
ten.83 De statistiska analyserna kan således tolkas så att de flesta personer 
som är skyldiga väljer att prata med polisen. Av Bibas artikel framgår också 
att de flesta utredningar avgörs på utredningsstadiet. Med hänsyn till detta 
framför Bibas kritik mot att Seidmann och Stein studie tar avstamp i rätts-
praxis och inte i utredningarna mot brottsanklagade personer. Bibas anger 
också att brottsanklagade har tre valmöjligheter dvs. att vara tyst, att ljuga 
eller att tala sanning samt att den tredje valmöjligheten skulle kunna ha be-
lysts på ett bättre sätt i Seidmann och Stein studie artikel.84   

Enligt min uppfattning är det möjligt att Seidmann och Stein inte såg det 
som ett strategiskt val ”att tala sanning” om man är skyldig till brott, men 
Bibas uttrycker en annan uppfattning. Ett argument för att det skulle kunna 
vara ett strategiskt val att tala sanning är strafflindring. Enligt Bibas kan straff-
lindring komma ifråga om en person som är skyldig till brottet väljer att 
erkänner skuld. 85  Det hade därför varit intressant att ta del av en analys om 
hur sanningen eller, hur ett erkännande skulle kunna användas i en strate-
gisk förhörssituation både i och utanför rättegången. Ett erkännande kanske 
dessutom inte alltid stämmer överens med verkligheten dvs. det skulle 
kunna vara så att en oskyldig person av okänd orsak väljer att erkänner sig 
skyldig till ett brott som hen inte har begått. Det finns således många vari-
abler att ta ställning till i en förhörssituation. Därutöver förefaller det kom-
plicerat och missvisande att kategorisera de strategiska valen som finns i en 
förhörssituation till att 1) vara tyst, 2) att ljuga eller 3) tala sanning, utan att 
beakta strategiska val bestående av en kombination av tystnad, lögner eller 
upplevda sanningar. 

Ytterligare reflektion från min sida är följande: Eftersom rättsfall har sin 
grund i verkliga händelser så bör rättsfallsanalyser vara ett sätt att beakta 
verkligheten. Om det är så som Bibas anger dvs. att de flesta mål avgörs 
                                                           
82 Bibas, 2003 s. 421-432. 
83 Bibas, 2003 s. 426. 
84 Bibas, 2003 s. 421-432. 
85 Bibas, 2003 s. 421-432. 
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redan i utredningsstadiet så bör det också vara av vikt att domstolen beaktar 
hur den inledande utredningen har genomförts och t.ex. prövar om bevis-
ningen har säkrats i enlighet med lagen. Mot denna bakgrund förefaller 
rättsfallsanalyser passa väl för att undersöka hur domstolarna har beaktat 
bevissäkringen i mål om passivitetsrätten. Rättsfallsanalyser förefaller också 
passa väl för att undersöka passivitetsrättens tillämpningsområden och in-
nebörder enligt EKMR och EU-rätten. 86 Det bör dock i sammanhanget för-
tydligas att legalitetsprincipen har stort genomslag på svenska nationella 
skatterättens område. Det förefaller därför inte lämpligt att utgå ifrån spel-
teori vid undersökning av förhållandet mellan passivitetsrätten och skatte-
tillägget.  

Vid analys av Europadomstolens rättspraxis har det också framgått att 
Europadomstolen återkommande beaktar andra rättigheter vid sin pröv-
ning av passivitetsrätten. Europadomstolens rättspraxis kan således tolkas så 
att rättigheterna inte ska behandlas som enskilda öar, utan tolkas i sin kon-
text och i relation till andra rättigheter som den har ett samband med.87  

Av Europadomstolens rättspraxis om passivitetsrätten så framgår det att 
den har ett nära samband med andra rättigheter så som rätten till rättvis 
rättegång inom skälig tid, oskyldighetspresumtionen, rätten till juridiskt bi-
träde, rätt till information om passivitetsrätten och förbudet mot tortyr. 
Europadomstolen har också vid flera tillfällen kommit fram till att kränk-
ning av nyss nämnda rättigheter även har inneburit en kränkning av passivi-
tetsrätten. Med hänsyn till detta har dessa rättigheter beaktas vid undersök-
ning av passivitetsrätten om dessa har haft betydelse för Europadomstolens 
bedömning av om det har skett en kränkning av passivitetsrätten. I dessa fall 
har sambandet mellan passivitetsrätten och den andra rättigheten förklarats. 
I studien ges också exempel på när t.ex. en kränkning av tortyrförbudet har 
medfört att det har skett en kränkning av passivitetsrätten. En utmaning har 
bestått av att synliggöra passivitetsrätten i relation till dessa andra rättigheter. 
Med hänsyn till detta har jag som tidigare angivits därför sorterat in dessa 
rättigheter under de kriterier som enligt Europadomstolen och EU-domsto-
len ska beaktas vid prövningen av passivitetsrätten. Jag har således behandlat 
dessa rättigheter och skyldigheter som att de kan ha olika innebörder var 

                                                           
86 Se Vasiliadis, 2016 s. 640 som analyserar Europadomstolens rättspraxis om pas-
sivitetsrätten. Se också hur Schabas, A 2015 och Trechsel, 2015 beaktar rättspraxis. 
Se därutöver Kristoffersson, 2011 s. 835–850 om att använda prejudikat i rättspraxis 
i rättstillämpningen. 
87 Se Åhman, 2000 s. 25. 
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och en för sig, samtidig som de kan sorteras under kriterierna som Europa-
domstolen och EU-domstolen har identifierat.  

Ytterligare en utmaning har bestått av att undersöka vilka omständigheter 
i rättsfallen som bör beaktas vid analys av passivitetsrättens tillämpningsom-
råden och innebörder. En anledning till att detta har varit en utmaning är 
för att Europadomstolen prövar flera rättigheter i samma mål.  

 
Ytterligare en anledning är att Europadomstolen har uttalat följande:  

“the question which must be answered is whether the proceedings as a whole, in-
cluding the way in which the evidence was obtained, were fair. This involves an ex-
amination of the alleged “unlawfulness” in question and, where violation of another 
Convention right is concerned, the nature of the violation found.”88  

Som även tidigare har angivits prövar Europadomstolen om hela förfaran-
det, med beaktande av alla omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive 
på sättet vilket bevisningen har säkrats, kan betraktas som rättvist. Det har 
därför varit svårt att identifiera vad som inom rättsdogmatiken benämns 
som rättsfrågor i rättsfallen om passivitetsrätten. Med hänsyn till detta ges 
beskrivningar av problem snarare än återgivande av rättsfrågor. Vid rätts-
fallsanalysen identifieras de omständigheter i målet som har haft betydelse 
för Europadomstolens och EU-domstolens prövning av passivitetsrätten. 
Därutöver genomförs en undersökning av hur Europadomstolen och EU-
domstolen har beaktat dessa omständigheter vid prövningen av passivitets-
rättens tillämpningsområden och innebörder i enskilda fall. 

Som tidigare angivits så kommer passivitetsrätten också till uttryck i arti-
kel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU 
beaktas. Med anledning av detta har passivitetsrätten så som den kommer 
till uttryck i dessa artiklar sorterats in under de olika kriterierna89 samt be-
skrivits separat. Relevanta exempel på vetenskapliga analyser som behand-
lar passivitetsrättens i förhållande till andra rättigheter så som tortyrförbu-
det, rätten till advokat och oskyldighetspresumtionen har också beaktas.90  

                                                           
88 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001 p. 76. 
89 Se ovan avsnitt 1.4.1.2 samt Lamberigts, 2016 s. 435 som i fotnot 134 uttrycker 
att oskyldighetspresumtionen utgör en av flera så kallad safeguard dvs. skyddsmek-
anismer som brottanklagade personer har rätt till, se också Courage Ltd mot Bern-
hard Crehan, dom den 20 september 2001, s. I-6297, p. 19. 
90 Se t.ex. Lamberigts, 2016 s. 418-438. 
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Vid analys av Europadomstolens rättspraxis har det också framgått att 
Europadomstolen återkommande beaktar principen om presant day con-
dition vid prövningen av passivitetsrätten. Principerna får betydelse för tolk-
ningen av passivitetsrätten på grund av att EKMR beaktas som ett levande 
instrument91 i kontexten av den samhällsutveckling som äger rum.92  Princi-
perna innebär att Europadomstolen inte formellt sätt är bunden av sina ti-
digare domar,93 men utifrån ett rättssäkerhets- och förutsägbarhets- och jäm-
likhetsperspektiv är det viktigt att Europadomstolen inte frångår tidigare 
rättspraxis utan goda skäl för detta.94  

Rättsfallet Christine Goodwin v. the United Kingdom utgör ett exempel 
på när Europadomstolen har frångått tidigare rättspraxis och utvecklat rät-
tigheternas innebörder i kontexten av samhällsutvecklingen.95 Rättsfallet gäl-
ler en transsexuell person som hade bytt kön från man till kvinna, men ändå 
blivit betraktad som man enligt engelsk lagstiftning.96 Enligt Europadomsto-
len hade det medfört olägenheter som utgjorde kränkning av hens rätt till 
privatliv enligt artikel 8 i EKMR.97 Europadomstolen uttalade också att sam-
hällsutvecklingen hade medfört att denna problematik inte längre föll under 
staternas flexibla tolkningsutrymme av dvs. staternas margin of appreciat-
ion.98 Rättsfallet visar att EKMR innehåller dynamiska rättigheter som kan 
anpassas efter en föränderlig samhällsutveckling.99 Principen om presant day 
condition får således betydelse på så sätt att Europadomstolen kommer att 

                                                           
91 Tyrer v. the United Kingdom, Application no. 5956/72, dom den 25 april 1978, 
p. 31. 
92 Tyrer v. the United Kingdom, Application no. 5956/72, dom den 25 april 1978, 
p. 31. 
93 Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 2001, 
p. 74. 
94 Chapman v. the United Kingdom, Application no. 27238/95, 18 januari 2001, p. 
70.  
95 Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 2001, 
p. 75 och 93. 
96 Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 2001, 
p. 17, 60 och 64. 
97 Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 2001, 
p. 93. 
98 Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 2001, 
p. 93. 
99 Se, A, 2015 s. 48. 
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kunna fortsätta att utveckla och förändra kriterierna som ska beaktas vid 
prövningen av passivitetsrätten genom sin rättspraxis i kontexten av sam-
hällsutvecklingen. Analysen av passivitetsrätten har därför genomförts med 
hänsyn tagen till principen om presant day condition. Det innebär att om 
Europadomstolen har uttryckt att ett rättsfall som tidigare gällde numera 
saknar relevans vid prövning av passivitetsrätten, så har rättsfallet inte beak-
tats i denna studie. Som tidigare också angivits genomförs undersökningen 
utifrån de kriterier som Europadomstolen och EU-domstolen använder vid 
prövning av passivitetsrätten idag, men Europadomstolen och EU-domsto-
len kan alltså utveckla ytterligare kriterier som bör beaktas vid prövning av 
passivitetsrätten i framtiden.  

Genom att undersöka passivitetsrättens autonoma innebörder i delsyfte ett 
så ges passivitetsrätten inledningsvis ett innehåll som är oberoende av passi-
vitetsrätten så som den kommer till uttryck enligt 44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 
6 § RB och 12 § FUK.100 Undersökningen av passivitetsrättens autonoma 
innebörder har som tidigare angivits därefter inkluderats i analysen av pas-
sivitetsrättens tillämpningsområden och innebörder i förfarandet om skat-
tetillägg i delsyfte tre. Som tidigare angivits har det skett genom att de krite-
rier som Europadomstolen och EU-domstolen har använt för att pröva pas-
sivitetsrättens tillämpningsområden enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga, 
också har använts för att analysera passivitetsrättens tillämpningsområden i 
förfarandet om skattetillägg. På samma sätt har också de kriterier som Euro-
padomstolen och EU-domstolen använt för att pröva om passivitetsrätten 
kan anses kränkt använts vid undersökning av om skattetillägget i sig kan 
anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten. I samband med detta genom-
förs också en jämförande analys om hur passivitetsrätten kommer till ut-
tryck i EU-domstolens rättspraxis, Europadomstolens rättspraxis och i 44 
kap. 3 § SFL, 36 kap. 6 § RB och 12 § FUK.  
 
Undersökningen av det tredje delsyftet har således resulterat i slutsatser om:  
 

 Likheter och skillnader mellan hur passivitetsrätten kommer till ut-
tryck i EU-domstolens rättspraxis, Europadomstolens rättspraxis, 

                                                           
100 Danelius, 2015 s. 55–56 samt Cameron, 2001 s. 746. 
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artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU, artikel 7 i direktiv 
2016/343/EU och 44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 6 § RB och 12 § FUK. 

 Passivitetsrättens tillämpningsområden i förfarandet om skattetill-
lägg 

 Passivitetsrättens innebörder i förfarandet om skattetillägg 
 Kritiska faktorer som är av betydelse vid bedömningen av om skat-

tetillägget i sig kan anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten. 
 Om det föreligger konflikter mellan uppgiftsskyldigheten och passi-

vitetsrätten i förfarandet om skattetillägg samt hur dessa i så fall 
skulle kunna lösas 
 

Med hänsyn till att det inte föreligger likhetstecken mellan autonom tolk-
ning och att passivitetsrätten måste beaktas på samma sätt i alla enskilda 
fall,101 bör problem kunna lösas med beaktande av hela förfarandet och alla 
omständigheterna i de enskilda fallen, inklusive sättet på vilket bevisningen 
har säkrats.102 Förslag till lösningar har återkopplats till Europadomstolens 
och EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrätten, dess syften och målen 
samt till den vetenskapliga diskursen om passivitetsrätten. 

Efter att undersökningen av det tredje delsyftet följs syftet upp genom att 
besvara de i syftet angivna frågeställningarna. Vid analys av den första fråge-
ställningen genomförs en sammanställning av den genomförda undersök-
ningen av förhållandet mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten vid 
skattetillägg. Den andra frågeställningen analyseras således med utgångs-
punkt i de kriterier som Europadomstolen och EU-domstolen utgår ifrån 
när domstolarna har prövat passivitetsrättens tillämpningsområden. Den 
tredje frågeställningen analyseras med utgångspunkt i slutsatserna om passi-
vitetsrättens autonoma innebörder i delsyfte ett samt med beaktande av 
rättsfall där Europadomstolen och EU-domstolen har identifierat vilka rät-
tigheter och skyldigheter som följer av passivitetsrätten. Den fjärde fråge-
ställningen analyseras med utgångspunkt i de kriterier som Europadomsto-
len och EU-domstolen utgår ifrån när de prövar om det har skett en kränk-
ning av passivitetsrätten.  

Den första, den andra, den tredje och den fjärde frågeställningen analys-
eras utifrån att Sverige är bunden av rättigheterna i EKMR genom folkrätten 

                                                           
101 Se Geabauer, 2000 s. 687. 
102 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001 p. 76. 
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och att dessa gäller i svensk lag.103 Frågorna besvaras också med beaktande 
av att rättigheterna i EU:s rättighetsstadga riktar sig, med beaktande av sub-
sidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och byråer samt till 
medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. Institutionerna, 
organen, byråerna och medlemsstaterna ska därför respektera rättigheterna, 
iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina re-
spektive befogenheter och under iakttagande av gränserna för unionens be-
fogenheter enligt fördragen.104 Den första, den andra, den tredje och den 
fjärde frågeställningen besvaras därutöver med beaktande av den jämfö-
rande analysen om hur passivitetsrätten kommer till uttryck i EU-domsto-
lens rättspraxis, Europadomstolens rättspraxis och 44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 
6 § RB och 12 § FUK i delsyfte tre. 

Resultatet av undersökningen har sedan lagts till grund för formuleringen 
av den femte frågeställningen och de förslag till förändringar av lagstiftning 
som anges i kapitel 9. Resultatet av undersökningen har också lagts till grund 
till förslaget om en processordning enligt vilken frågor om passivitetsrätten 
kan prövas i förfarandet om skattetillägg och till förslag till ny forskning. 
Därigenom har rättskällorna övat inflytande på argumentationen och slut-
satserna fått sitt rättsliga stöd. Metoden kan därför kallas för rättsdogmatisk.  

Som tidigare framgått så har fokus lagts på att undersöka passivitetsrätten så 
som den kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis.105 Passivitets-
rätten enligt EU:s rättighetsstadga gäller i svensk nationell skatterätt genom 
EU-rätten och kan aktualiseras i de fall då en EU-rättslig fråga prövas i ett 
mål om skattetillägg.106 Med hänsyn till detta beaktas även relevanta rättsfall 

                                                           
103 Se ovan avsnitt 1.3. 
104 Artikel 51.1 i EU:s rättighetsstadga samt ovan avsnitt 1.3. 
105 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, John Murray v. 
The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February 1996, Saunders v. 
The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 1996, Serves v. 
France, Application no. 82/1996/671/893, 20 October 1997, Heaney and 
McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 2000, Weh v. 
Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004, Ibrahim and others v. the 
United Kingdom, Application nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09 
m.fl. 13 September 2016. 
106 Se ovan avsnitt 1.3. 
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om passivitetsrätten från EU-domstolen.107 I detta avseende har jag under-
sökt rättsfall där EU-domstolen har varit överklagandeinstans och därför har 
haft anledning att uttalat sig om passivitetsrättens tillämpningsområden och 
innebörder i de enskilda fallen.108 

En anledning till att fokus har lagts på rättspraxis är således för att synlig-
göra passivitetsrätten och att undersöka dess autonoma innebörder. Ytterli-
gare en anledning är att Europadomstolen som tidigare angivits har uttryckt 
att vissa kriterier måste beaktas vid prövningen av passivitetsrätten. I rätts-
fallen där dessa kriterier kommer till uttryck behandlas varierande materiell 
rätt från olika länder. Europadomstolen har alltså inte uttryckt särskilda kri-
terier enligt vilka passivitetsrätten ska prövas i skattemål, utan kriterierna är 
autonoma. Det medför att kriterier gäller i förfarandet om skattetillägg såväl 
som i andra processrättsliga förfarandet även om målen gäller andra frågor 
än skatter.109 Det är således inte enbart skattemål som är av relevans vid 
undersökning av passivitetsrätten i förfarandet om skattetillägg.110 Med hän-
syn till detta genomförs undersökningen av Europadomstolens och EU-
domstolens rättspraxis om passivitetsrätten oberoende av vilken materiell 
frågeställning som varit föremål för prövning och oberoende av om målet 
gäller ett administrativt eller straffrättsligt förfaranden.111  

Vid analys av passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga har också arti-
kel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU 
beaktas. Anledningen till att direktiven beaktas är för att passivitetsrätten 
kommer till uttryck i dessa direktiv. Kommentarer, artiklar och annan forsk-
ning där aktuella rättsfall om passivitetsrätten har analyserats har beaktats 
löpande. Dessa rättskällor har sedan legat till grund för analys av passivitets-
rättens autonoma innebörder. 

Vid analysen av passivitetsrätten så som den kommer till uttryck i Euro-
padomstolens rättspraxis har det framkommit att det autonoma begreppet 

                                                           
107 Se t.ex. Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 
18 oktober 1989, Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin 
mot Kommissionen, dom den 9 november 1983. 
108 Artikel 263 i FEUF om ogiltighetstalan. 
109 Se Geabauer, 2000 p. 683–706. 
110 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
111 Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mot Kom-
missionen, dom den 9 november 1983. 
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anklagelse för brott ska beaktas vid prövning av passivitetsrättens tillämp-
ningsområden.112 Av den anledningen analyseras begreppets autonoma in-
nebörd enligt artikel 6 i EKMR.113 Analysen har genomförts med utgångs-
punkt i rättsfall som Europadomstolen själv har hänvisat till när Europa-
domstolen prövar om det föreligger en anklagelse om brott enligt begrep-
pets autonoma innebörd enligt artikel 6 i EKMR.114 Med hänsyn till att rätts-
fallet Mirandan v. Arizona från år 1966 utgör ett exempel på ett nationellt 
rättsfall som Europadomstolen har beaktat vid prövning av passivitetsrät-
ten115 så ges en beskrivning av Mirandan v. Arizona i introduktionskapitlet 
om passivitetsrätten.116  

Analysen av uppgiftsskyldigheten i förfarandet om skattetillägg sker med 
utgångspunkt i reglerna om skyldigheten att lämna inkomstdeklaration, öv-
riga upplysningar och att bevara dokumentation enligt 30 kap. 1 §, 32 kap. 
1 §, 31 kap. 3 § och 39 kap. 3 § SFL. Skatteverkets allmänna utrednings- 
och kommunikationsskyldighet analyseras enligt 41 kap. 1 och 2 §§ SFL 
med beaktande av relevanta regler om utrednings- och kommunikations-
skyldigheten i förvaltningslagen (2017:900), FL. Skatteverkets särskilda ut-
redningsskyldighet har analyserats utifrån relevant rättspraxis. Analysen om 
skattetilläggets karaktär har skett med utgångspunkt i vägledande rättsfall 
från Europadomstolen, EU-domstolen och svensk nationell domstol. För-
farandet om skattetillägg studeras med utgångspunkt i regler om skattetillägg 
i 49 kap. 4-7 §§ SFL och i 51 kap. SFL och utifrån bestämmelserna i lag 
(2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Därutöver beaktas relevant 
rättspraxis, förarbetsuttalanden och doktrin. Av 3 § lagen om talan om skat-
tetillägg i vissa fall följer att 49 kap. och 51 kap. i SFL är tillämplig i straff-
rättsliga förfaranden om skattetillägg och skattebrott. Med hänsyn till detta 

                                                           
112 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016 p. 249 och 253. 
113 Neumeister v. Austria, Application no. 1963/63, 27 juni 1968, p 14. 
114 Neumeister v. Austria, Application no. 1963/63, 27 June 1968, p 14, Deweer v. 
Belgium, Application no. 6903/75, 27 Februari 1980, p. 42, se också Golder v. The 
United Kingdom, Application no. 4451/70, 21 February 1975 p. 32–33 samt 
Knops & Schaper, 2017 s. 141–165. 
115 Ibrahim and others v. the United Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 
and 40351/09, 13 September 2016 p. 229, 230, 231, 236, 259 och 261. 
116 Se kapitel 2, avnsitt 2.3. 
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beaktas 49 kap. 51 kap och 31 kap. 3 § SFL vid analys av uppgiftsskyldig-
heten i förhållande till passivitetsrätten i straffrättsliga förfarandet om skat-
tetillägg och skattebrott. 

Skattetillägg kan tas ut vid skönsbeskattning och oriktig uppgift enligt 49 
kap. 4-7 §§ SFL. Med hänsyn till att oriktig uppgift kan bestå av både fel-
aktiga uppgifter och underlåtet uppgiftslämnande, har en beskrivning av 
skillnaden mellan oriktiga uppgifter enligt 49 kap. 5 § st. 1 SFL och uppgif-
ter som inte är oriktiga enligt 49 kap. 5 § st. 2 SFL genomförts dvs. skillna-
den mellan oriktiga uppgifter och andra uppgifter så som tillräckliga uppgif-
ter, oriktiga yrkanden, oriktiga värderingar och obevisade uppgifter. Därut-
över ges en beskrivning av reglerna som tillämpas när skattetillägg inte får 
tas ut trots att oriktig uppgift har lämnats. På grund av att skattetillägg som 
regel inte kan tas ut om Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet har 
väckts, beskrivs också omfattningen av Skatteverkets särskilda utrednings-
skyldighet för att synliggöra Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet i 
relation till uppgiftsskyldigheten utifrån relevanta rättsfall. 

Att passivitetsrätten utgör en internationell rättighet medför också att antalet 
vetenskapliga artiklar är omfattande.117 I vissa av artiklarna behandlas Euro-
padomstolens, EU-domstolens och svensk nationell rättspraxis om passivi-
tetsrätten, men inte alla. Bland de artiklar som inte särskilt behandlar Euro-
padomstolens och EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrätten kan Gre-
enawalt artikel Silence as a Moral and Constitutional Right118 nämnas.  

I artikeln diskuterar Greenawalt olika överväganden som kan ske i sam-
band med utfrågningar av en person som misstänks för att ha felat på ett 
                                                           
117 Se t.ex. Dolinko, 1985, 1063-1148. DeMorr 1994, s. 65-102, Berger, 1984, 507-
551, McConville, 1993 s. 29-30. Helfield, 2017 s. 877-907, Bibas, 2003 s. 421-
432, Berger Noelle 1999, s. 1015-1044, Bostjan & Zupancic, 2004 s. 15-56, Bour-
geois Pierre 1975, s. 418-436, Bowen Poulin, 1984 s. 191-238, Dennis 1995, s. 
342-376, D’Sa 1990, 604-625, Krommendijk 2015, 321-356, Landau 2007, s. 
261-256, Rosenberg Merker & Rosenberg 1988, s. 955-1050, Diepvens & De-
belva, 2015 s. 210-219, Richardson, 2017 s. 323-334, Trainor, 1995 s. 2139-2186, 
Veenbrink, 2015 s. 119–142, Vesterdorf, 2005 s. 1179-1215, Ward & Gardner 
2003 s. 200-212. Greenawalt, R, 1981 s. 15-71, MacCull & Angus, 2006 s. 211-
237. 
118 Greenawalt, R, 1981 s. 15-71. 
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eller annat sätt. Av artikeln går det att utläsa att en persons tystnad kan tolkas 
olika beroende på om det finns en vag eller väl grundad misstanke om att 
personen har felat. I artikeln anges också att det finns flera sätt att gå till väga 
för att försöka förmå en person till att erkänna att de har felat. Med utgångs-
punkt i ovan angivna scenario kan det antas att en anklagad persons tystnad 
kan tolkas olika beroende på om brottsanklagelsen grundar sig på en vag 
eller väl grundad misstanke om brott. Information från tredje part får också 
betydelse på grund av att tredje mans uppgifter antingen kan förstärka eller 
försvaga misstanken. Rätten att vara tyst skulle således kunna tolkas olika 
beroende på misstankegraden d.v.s. om det finns en vag misstanke om brott 
mot en person och personen ifråga väljer att vara tyst så är det mindre san-
nolikt att tystnaden tolkas till personens nackdel.119 Om det tvärtemot finns 
en väl grundad misstanke om brott mot en person som vägrar att svara på 
frågor eller ge förklaringar som motbevisar misstanken så ökar sannolik-
heten för att tystnaden kan komma att tolkas till personens nackdel. Det 
kan också antas att sannolikheten för att en person som misstänks ha felat 
kommer att söka förmås lämna information ökar i motsvarande misstanke-
graden. Artikeln är intressant, men på grund av att Greenawalt inte analyse-
rar rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen, så har Gre-
enawalts artikel samt andra liknande artiklar avgränsats från studien.120  

I studien behandlas vetenskapliga artiklar av relevans för undersökningen 
av den problematik som angivits inledningen och syftet i denna studie.121   I 
studien behandlas också vetenskapliga artiklar av relevans för rättsfallana-
lysen av passivitetsrätten som har genomförts i den här studien, men på 
grund av rättsområdets internationella122, historiska123, politiska och psykolo-
giska124 kontexter kan det finnas ytterligare artiklar som skulle kunna vara 
intressanta vid analys av passivitetsrätten. Av tidsskäl, utrymmesskäl och 
praktiska skäl så har ytterligare vetenskapliga artiklar avgränsats från studien.  

                                                           
119 Se Greenawalt, R, 1981 s. 26-32. 
120 Se också Berger Noelle 1999, s. 1015-1044, Bourgeois Pierre 1975, s. 418-436, 
Bowen Poulin 1984, 191-238. I dessa artiklar behandlas rättsfall från, men främst 
från Högsta Domstolen i USA. Artiklarna har beaktats i den mån dessa har be-
dömts som relevanta. 
121 Se ovan avsnitt 1.1.2 och 1.2. 
122 Se t.ex. Billing, 2016 om rätten att vara tyst i transnationella straffrättsliga förfa-
randen och Modi, 2017 s. 961-1013. 
123 Se t.ex. Rosenberg Merker & Rosenberg 1988, s. 955-1050. 
124 Se t.ex. Tyler, 2006. 
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När Europadomstolen prövar om passivitetsrätten kan anses kränkt, har det 
förekommit att Europadomstolen har hänvisat till andra internationella 
konventioner där passivitetsrätten kommer till uttryck, utöver EKMR. Ett 
exempel på detta är rättsfallet Ibrahim v. the United Kingdom,125 där Euro-
padomstolen hänvisar till ICCPR, ICC, ICTY och ICTR. I artikel 14 i 
ICCPR framgår att den som står inför ett straffprocessuellt förfarande inte 
får tvingas till att vittna mot sig själv eller erkänna skuld.126 I artikel 55 i ICC 
framgår att varje person som har blivit föremål för utredning inte får tvingas 
till att lämna självbelastande information eller erkänna brott. Av artikeln 
framgår också att om det finns grund för att anta att en person har begått ett 
brott så har hen rätt att vara tyst utan att sådan tystnad beaktas när beslut tas 
om huruvida hen är skyldig eller oskyldig. Hen har också rätt att få inform-
ation om sin rätt att vara tyst.127 I artikel 21 i ICTY anges att den som har 
blivit anklagad för brott inte får tvingas till att vittna mot sig själv eller er-
känna skuld.128 I regel 42 i ICTY om regler för processer och bevisning - 
Rule 42 - Rights of Suspects during Investigation - anges att den som är 
misstänk för brott ska få information om passivitetsrätten innan frågor ställs. 
I artikeln anges också att personen ifråga har rätt att vara tyst.129 I regel 42 i 
ICTR om regler för processer och bevisning - Rule 42: Rights of Suspects 
during Investigation - framgår att den som är misstänk för brott ska få in-
formation om passivitetsrätten innan frågor ställs. I artikeln anges också att 
personen ifråga har rätt att vara tyst.130 

                                                           
125 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016. 
126 No. 14668 Multilateral International Covenant on Civil and Political Rights. 
Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966, 
ICCPR. 
127 Rome Statute of the International Criminal Court, A/CONF.183/9 of 17 July 
1998 and   corrected   by   processverbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 
30 November 

1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered 
into force on 1 July 2002, ICC. 
128 Statue of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, adopted 
21 may 1993 by resolution 827, ICTY.  
129 Rules of Procedure and Evidence, ICTY, IT/32/Rev.50, The Hague, The 
Netherlands, 8 July 2015. 
130 Rules of Procedure and Evidence, ICTR, Adopted on 29 June 1995. 
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I dessa internationella konventioner finns olika definitioner av passivi-
tetsrätten. Det som är gemensamt för dessa är att passivitetsrätten kommer 
till uttryck i ordalydelsen i konventionstexten. En analys av passivitetsrätten 
med beaktande av dessa internationella konventionstexter, skulle väcka yt-
terligare frågeställningar om betydelsen av internationella traktat i svensk 
skatterätt. Det skulle också väcka frågor om de internationella domstolarnas 
inbördes roll för tolkningen av passivitetsrättens innebörder och tillämp-
ningsområden, vilket skulle förutsätta ytterligare analyser av passivitetsrätten 
så som den kommer till uttryck i domstolspraxis från internationella dom-
stolar.131 Det skulle således bli en helt annan avhandling. Av denna orsak har 
passivitetsrätten enligt andra internationella konventioner så som ICCPR, 
ICC, ICTY och ICTR avgränsats från studien. 

I artikel 3 och artikel 6 i EKMR finns det ett antal rättighetsgarantier som 
har nära samband med passivitetsrätten.132 Här kan nämnas tortyrförbudet i 
artikel 3 i EKMR, rätten till prövning inom skälig tid i artikel 6.1 i EKMR 
oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2 i EKMR samt rätten till advokat i 
artikel 6.3 i EKMR. Motsvarande rättigheter finns i EU:s rättighetsstadga.133  
Två exempel på ett rättsfall där Europadomstolen har gjort bedömningen 
att passivitetsrätten har blivit kränkt på grund av att den klagande inte har 
fått möjlighet att rådgöra med en advokat i samband med ett förhör är rätts-
fallen Oleg Kolesnik v. Ukraine134 och Salduz v. Turkey.135 Det finns även 
exempel på ett rättsfall där Europadomstolen har tagit ställning till huruvida 
en kränkning av oskyldighetspresumtionen, även kan utgöra kränkning av 

                                                           
131 Guilfoyle, 2016 s. 163–164. 
132 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006, Västberga taxi Aktie-
bolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 July 2002, Salduz v. Tur-
key, Application no. 36391/02, 27 November 2008. 
133 Jmf. Artikel 3 och 6 i EKMR med artikel 4, 47 och 48 i EU:s rättighetsstadga, se 
även mål C-156/12, förhandsavgörande från Landesgericht Salzburg, Österrike, 
GREP GmbH mot Freistaat Bayern, den 13 juni 2012 om rätt till tillträde till dom-
stol när nationell lagstiftning som inte medger rättshjälp för juridiska personer. 
134 Oleg Kolesnik v. Ukraine, Application no. 17551/02, 19 November 2009 
135 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 
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passivitetsrätten.136 Europadomstolen har även uttalat att en kränkning av för-
budet mot tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling kan 
utgöra kränkning av passivitetsrätten.137 En annan rättighet som har ett nära 
samband med passivitetsrätten är rätten till information om anklagelsen na-
tur och innebörd.138 Min slutsats är att passivitetsrätten i flera fall har ansetts 
varit både tillämplig och blivit kränkt på grund av att det har skett kränk-
ningar av dessa andra rättigheter i EKMR. Med hänsyn till att syftet är att 
undersöka förhållandet mellan passivitetsrätten och skattetillägget så har 
analyser av tillämpningsområden och innebörder av tortyrförbudet, oskyl-
dighetspresumtionen, rätten till advokat och andra rättigheter med nära 
samband till passivitetsrätten avgränsats från studien.139  

En annan fråga som har aktualiserats i ett svenskt rättsfall i samband med 
att frågor om passivitetsrätten aktualiseras är, om den misstänktes rätt till 
privatliv i artikel 8 i EKMR hade kränkts.140 Rättsfallet, RH 2010:62, gäller 
en infiltrationsoperation företagen av polisen i samband med utredning av 
en mordbrand.141 Frågan är om den misstänktes rätt till integritet i artikel 8 i 
EKMR och rätt till en rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR har kränkts med 
anledning av polisens infiltrationsoperation. 142 Polisens insatser prövades 
                                                           
136 Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 
137 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010. 
138 Artikel 6.3 i EKMR och Direktiv 2012/13/EU om rätten till information om olika 
rättigheter, se också 23 kap. 18 § RB. 
139 För den som är intresserad av att läsa om dessa rättigheter, se Tyrer v. the United 
Kingdom, Application no. 5856/72, 25 april 1978, Barberà, Messegué och Jabardo 
v. Spain, Application no. 10590/83, den 6 December 1988, Croissant v. Germany, 
Application no. 13611/88, den 25 September 1992, Edwards v. the United King-
dom, Application no. 13071/87, den 16 December 1992, Poitrimol v. France, Ap-
plication no. 14032/88, den 23 November 1993, Miailhev v. France (No. 2) Appli-
cation no. 18978/91, den 26 September 1996, Khan v. the United Kingdom, Ap-
plication no. 35394/97, den 12 may 2000, King v. the United Kingdom, Applicat-
ion no. 13881/02, den 16 november 2004, Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No 2), Ap-
plication no. 2376/03, den 14 Januari 2010, Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No 3), 
Application no. 21124/04, den 16 oktober 2012, Trymbach v. Ukrain, Application 
no. 44385/02, den 12 January 2012, För den som är intresserad av att läsa om tor-
tyrförbudet utveckling i svensk rättshistoria – se Åstrands forskningsrapport Tortyr 
och pinligt förhör – våld och tvång i äldre svensk rätt, 2000. För den som är intres-
serad av att läsa om oskyldighetspresumtionen, se Nowak, 2003. 
140 RÅ 1996 ref. 97, Hovrätten för Nedre Norrland, B 644–10, RH 2010:62. 
141 Hovrätten för Nedre Norrland, B 644–10, RH 2010:62. 
142 Hovrätten för Nedre Norrland, B 644–10, RH 2010:62. 
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även av JO, som avstod från att bedöma förundersökningsledarens person-
liga ansvar.143 JO gjorde inte heller något direkt uttalande om huruvida rätten 
till en rättvis rättegång i artikel 6 fick anses kränkt, men konstaterade att de 
samlade åtgärderna mot den misstänkte utgjorde ett ingrepp i rätten till re-
spekt för privatlivet i artikel 8 i EKMR.144 I målet aktualiseras inte någon 
fråga avseende passivitetsrättens tillämpning vid uttag av skattetillägg.145 Sam-
bandet mellan passivitetsrätten och rätten till privatliv har därför avgränsats 
från studien.146  

Analys avseende passivitetsrättens tillämpningsområden sker som tidigare 
angivits genom autonom tolkning av begreppet charged dvs. anklagad i arti-
kel 6 enligt EKMR.147 Det har inte framkommit att Europadomstolen vid 
prövning av begreppets autonoma innebörd gör skillnad mellan deklarat-
ionsskyldiga, skattskyldiga och uppgiftsskyldiga vid denna bedömning. Att 
definiera innebörden av deklarationsskyldiga148 och uppgiftsskyldiga149 har 
därför avgränsats från studien.  

I 49 kap. 4–9 §§ SFL framgår att skattetillägg kan tas ut i fyra olika situat-
ioner.  

 
Dessa situationer är följande:  
 

 vid oriktig uppgift 

                                                           
143 Justitieombudsmannen, Dnr: 731–2010, 3652–2010, 2011-11-28. 
144 Justitieombudsmannen, Dnr: 731–2010, 3652–2010, 2011-11-28. 
145 Hovrätten för Nedre Norrland, B 644–10, RH 2010:62. 
146 Se t.ex. Mål C-291/12 Begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Tyskland, Michael Schwarz mot Stadt Bochum, den 17 oktober 
2013 om rätt för en person att få ett pass utan att hans biometriska uppgifter regi-
streras. 
147 Se ovan avsnitt 1.3. 
148 30 kap och 31 kap. SFL. 
149 3 kap. 3–16 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229) IL, 3 kap 17–21 §§ IL, 6 kap. 3 
§ IL och 7–18 §§ IL. 
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 vid skönsbeskattning 
 vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut 
 i fall då skatteavdrag inte har gjort 

 
Av utrymmesskäl finns ingen möjlighet att göra en utförlig analys av alla 
regler i 49 kap. SFL. Avsikten har inte heller varit att identifiera alla olika 
situationer där skattetillägg kan komma att tas ut. 

Med anledning av detta har också regler som tillämpas vid uttag av skat-
tetillägg när skatteavdrag som inte har gjorts, samt regler som tillämpas vid 
omprövningar av skönsbeskattning beslut avgränsats från studien.150 Även 
reglerna för beräkning av skattetillägg151 och tredjemansrevision har avgrän-
sats från studien.152 Regler om efterbeskattning och överklaganden behand-
las översiktligt. Rättspraxis om oriktig uppgift är omfattande, men i denna 
studie behandlas inte huvudsakligen innebörden av oriktig uppgift.153 Med 
hänsyn till detta så har även reglerna om beräkning av skattetillägget avgrän-
sats från studien. Dessa beräkningsregler förefaller inte heller ha en avgö-
rande betydelse för förhållandet mellan skattetillägget och passivitetsrätten. 

Det är inte endast fysiska personer som ska lämna inkomstdeklaration och 
övriga upplysningar enligt SFL. Såväl fysiska personer, juridiska personer 
som dödsbon har en omfattande uppgiftsskyldighet i Sverige.154 Det finns 
också regler om den reviderades uppgiftsskyldigheter i samband med skat-
terevision.155 Därutöver har det nyligen kommit en utredning där uppgifts-
skyldigheten för skatterådgivare i samband med informationsutbyte mellan 
olika länder har utretts.156 Dessutom finns situationer där Skatteverket har 

                                                           
150 49 kap. 8-9 §§ SFL. 
151 49 kap. 11–21 §§ SFL. 
152 För den som vill läsa om taxeringsrevisioner, se Höglund, 2008.  
153 Se t.ex. HFD 2011 ref. 55, RÅ 2009 ref. 63, RÅ 2009 ref. 94, RÅ 2009 not. 61, 
RÅ 2007 not 115, RÅ 1999 ref. 17, RÅ 1996 ref. 1, RÅ 1977 ref. 96, RÅ 1977 ref. 
19, RÅ 1977 ref. 99, RÅ 1977 ref. 4. Se även Lyhagen, 1986. Lyhagen har skrivit 
en avhandling om oriktig uppgift vid skattebrott, skattetillägg och eftertaxering. 
154 Se 15- 39 kap SFL. 
155 41 kap. 8-11 §§ SFL. 
156 Se Dir. 2017:38 om informationsskyldighet för skatterådgivare, SOU 2018:91 
Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. 
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fått in uppgifter från någon annan än den som kan antas ha lämnat en oriktig 
uppgift.157  

Enligt Europadomstolen gäller passivitetsrätten den som är anklagad för 
brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR.158 I rättsfallet 
Shannon v. The United Kingdom prövades frågan om det var förenligt med 
passivitetsrätten i artikel 6.1 i EKMR att tvinga en person att inställa sig till 
förhör för att svara på frågor i en pågående straffrättslig process där perso-
nen ifråga inte var anklagad för brott.159 Europadomstolen uttalade att ett 
sådant förfarande inte var förenligt med passivitetsrätten om svaren kunde 
få betydelse i ett parallellt ärende om åtal emot personen.160 Europadomsto-
len uttalade också att det inte är nödvändigt att ett straffrättsligt förfarande 
har inletts för att passivitetsrätten ska anses tillämplig.161 Det räcker att de 
frågor som ställs till en person hade en koppling till ett brott som personen 
var anklagad för.162  

Europadomstolens rättspraxis kan tolkas så att passivitetsrätten aktuali-
seras när frågor ställs till en person som är eller potentiellt sett kan bli an-
klagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6.1 i EKMR. Frå-
gorna måste också ha en koppling till det aktuella brottet i fråga. Uppgifts-
skyldigheter för andra personer än den som är eller potentiellt sett kan bli 
anklagad för brott enligt artikel 6.1 i EKMR eller för en lagöverträdelse en-
ligt artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga har därför avgränsats från studien, 
inkluderat uppgiftsskyldigheter för tredjeman.163 Skatteverkets motsvarande 
ansvar för att utreda och hämta in uppgifter från andra personer än dem 
som ärendet gäller, avgränsas därför också från studien.164 

                                                           
157 Se t.ex. 42 a kap SFL. 
158 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, p 44. 
159 Danelius, 2012 s 283. 
160 Danelius, 2012 s 283. 
161 Shannon v. The United Kingdom, Application no. 6563/03, 4 October 2005 p. 
39-41. 
162 Shannon v. The United Kingdom, Application no. 6563/03, 4 October 2005 p. 
39-41. 
163 Höglund, 2008 s. 64, där framgår att passivitetsrätten gäller för den som lämnar-
uppgifter som är självbelastande för hen själv vid anklagelse om brott. 
164 Se Huhtamäki v. Finland, Application no. 54468/09, 6 March 2012. 
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I 3 kap. 17 § SFL definieras särskilda avgifter. I bestämmelsen anges att 
förseningsavgifter, skattetillägg, återkallelseavgift och kontrollavgift utgör 
särskilda avgifter. I 44 kap. 3 § SFL anges också att förutom skattetillägg så 
utgör kontrollavgifter, återkallelseavgifter och förseningsavgifter också ett 
hinder mot vitesförelägganden.165 Det finns även andra regler om sanktioner 
inom andra rättsområden t.ex. trafikavgifter.166 Samma problem kan uppstå 
avseende dessa andra särskilda avgifter, men av utrymmesskäl har analys av 
andra sanktioner och straff än skattetillägg avgränsats från studien. 

Passivitetsrätten har kommit till uttryck på olika sätt i olika rättsliga samman-
hang i historien. En avhandling där passivitetsrätten behandlas är i Åstrands 
avhandling om tortyrförbudet i äldre svensk rätt.167 Därutöver finns studier 
om passivitetsrättens utveckling i USA168 och i England.169 Detta är ett intres-
sant ämne där det finns intressanta uppslag till ny forskning.170 I kapitel två i 
avhandlingen ges en bakgrundsbeskrivning av passivitetsrätten, men av ut-
rymmesskäl behandlas detta översiktligt i avhandlingen. En analys av passi-
vitetsrätten ur ett rättshistoriskt perspektiv har således avgränsats från stu-
dien. 

Passivitetsrätten har uttryckts på olika sätt i doktrinen under olika tidsepo-
ker.171 Två latinska uttryck som har använts för att definiera passivitetsrätten 
är Nemo tenetur seipsum accusare (Ingen ska tvingas till att anklaga sig själv) 
och Nemo teneturprodereseipsum (Ingen ska tvingas till att ta fram bevis-
ning emot sig själv) eller (Ingen ska tvingas till att förråda sig själv). Två eng-
elska uttryck som används för att definiera passivitetsrätten idag är: The 

                                                           
165 44 kap. 3 § SFL. 
166 NJA 1981 s. 1169 samt Vasiliadis, 2016, s. 639-660. 
167 Åstrand, 2000. 
168 Se Helmholz, mfl. 1997 och jämför med Salky, 2014. 
169 L-T Choo, 2013. 
170 Se t.ex. Alschuler & Albert, 1996 s. 2625-2672. Träskman, 1993 s. 594–617. 
171 Se Alschuler & Albert, 1996 s. 2631. 
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right to remain silent (Rätten att vara tyst) och The right to non-self-incrimi-
nation (rätten att inte belasta sig själv).172  

Passivitetsrätten har också beskrivits både som en rättighet och som ett 
privilegium - dvs. privilegiet att inte belasta sig själv.173 Rätten att vara tyst kan 
förklaras så att den avser situationer där en person uttalar sig muntligt me-
dan privilegiet att inte belasta sig själv omfattar såväl muntliga som skriftliga 
uppgifter.174 Med hänsyn till att undersökningen omfattar både rätten att vara 
tyst och rätten att inte belasta sig själv så har begreppet - passivitetsrätten - 
använts. 

Schabas175 och Trenchsel176 har skrivit kommentarer till Europadomstolens 
rättspraxis om passivitetsrätten enligt EKMR, men har inte särskilt analyse-
rat nationella skattetilläggsförfaranden och dess förenlighet med passivitets-
rätten. Danelius har också skrivit kommentarer till Europadomstolens rätts-
praxis, både i artikelform och i annan doktrin, men har inte särskilt analy-
serat det svenska skattetilläggsförfarandet utifrån passivitetsrätten i Europa-
konventionen.177 

När det gäller EU-rätten, har Bernitz och 178 Kjellgren förklarat att passi-
vitetsrätten är en allmän rättsprincip i EU-rätten som ingår i rätten till försvar 
i artikel 48 i EU:s rättighetsstadga. Lebeck har skrivit kommentarer till EU-
domstolens rättspraxis om passivitetsrätten samt reflekterat över passivitets-
rättens betydelse i administrativa förfaranden, men utan att särskilt analysera 
skattetilläggsförfarandet.179  

År 2016 kom en internationell komparativ studie, skriven av Billing, som 
delvis behandlar passivitetsrätten i Europadomstolens och EU-domstolens 
rättspraxis. Europadomstolens rättspraxis om passivitetsrätten utgjorde 
dock inget eget perspektiv i Billings studie. Istället utgick Billing ifrån tre 

                                                           
172 Alschuler & Albert, 1996 s. 2638. 
173 Se Trechsel, 2015. s. 341. 
174 Trechsel, 2015. s. 342. 
175 Schabas, A, 2015. 
176 Trechsel, 2015. 
177 Se Danelius, 2012, 2015 och 2016. 
178 Bernitz & Kjellgren, 2018. 
179 Lebeck, 2016. 
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andra perspektiv, ett nationellt, ett internationellt och ett transnationellt per-
spektiv, där Billing behandlade straffrättsliga förfaranden generellt, utan att 
särskilt analysera skattestraffrättsliga förfaranden.180 Nowak har behandlat 
oskyldighetspresumtionen i avhandlingsform. I sin studie behandlar Nowak 
Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis i syfte att precisera de 
konkreta krav som ställs av oskyldighetspresumtionen som en allmän prin-
cip. Som en del i avhandlingen studeras skattetilläggets förenlighet med 
oskyldighetspresumtionen.181 Asp har behandlat skattetillägget och oskulds-
presumtionen i artikelform.182 

Hultqvist, Sjölin, Grufberg, Nissén, Nordquist, Kleist och Wejedal har 
skrivit om passivitetsrätten i skatteutredningar i artikelform.183 Då uppmärk-
sammades förhållandet mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten i 
förfarandet om skattetillägg.184 Som tidigare angivits diskuterades frågan om 
det kunde föreligga konflikt mellan uppgiftsskyldigheten i förfarandet om 
skattetillägg och rätten att vara passiv enligt artikel 6 i EKMR.185 Det var inte 
själva existensen av uppgiftsskyldigheten som ifrågasattes, utan tillämp-
ningen av uppgiftsskyldigheten vid uttag av skattetillägg.186 Kritiken grundade 
sig delvis på att Skatteverket inte har någon skyldighet att informera den 
som är uppgiftsskyldig om passivitetsrätten och dess innebörder.187 Cameron 
har skrivit om skattetillägget och europakonventionen i artikelform. I sin 
artikel har Cameron behandlat om huruvida det automatiska skattetillägget 
vid skönsbeskattning är förenligt med artikel 6 i EKMR. Cameron tar även 
upp frågan om utredningsreglerna, uppgiftsplikten m.m. kan anses strida 
mot passivitetsrätten så som den följer av artikel 6.1 och 6.2 i EKMR.188 

                                                           
180 Billing, 2016. 
181 Nowak, 2003. 
182 Asp, 1999 s. 702. 
183 Hultqvist, 1995 s. 9-11, Sjölin, 1994 s. 242–247, Sjölin 1995 s. 4–6, Grufberg, & 
Nissén 1995 s. 6. Hultqvist, 2015 s. 650-664, Nordqvist, 2010 s. 737-749, Kleist & 
Wejedal, 2013 s. 345-375. 
184 Se Sjölin, 1994 s. 242–247, Sjölin 1995, s. 4–6, Sjölin, 2011, Grufberg & Nissén 
1995, s. 6. Hultqvist, 1995, s. 9–11. 
185 Se Sjölin, 1995, s. 4–6 och Hultqvist, 1995, s. 9–11. 
186 Se Sjölin, 1994 s. 246. 
187 Hultqvist, 1995 s. 9–11. 
188 Cameron, 2001 s. 745-769, Cameron, 2018. 
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Groussot och Stavefeldt har skrivit om EU-rätten och EU:s rättighetsstadga. 

189 
Det finns två avhandlingar som handlar om skattebrott, oriktiga uppgifter, 

oriktiga yrkanden, uppgiftsskyldigas uppgiftsplikt och Skatteverkets utred-
ningsskyldighet. Lyhagen har skrivit en avhandling om oriktig uppgift vid 
skattebrott, skattetillägg och eftertaxering.190 Lyhagens avhandling visar att de 
objektiva rekvisiten för oriktig uppgift ska anses vara samma sak i straffrätten 
och skatterätten. Vissa skillnader finns dock. I efterbeskattnings hänseende 
kan oriktiga uppgifter lämnas muntligen. Därutöver krävs att det finns ett 
orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och det felaktiga beskatt-
ningsbeslutet. För uttag av skattetillägg förutsätts dock att den oriktiga upp-
giften har lämnats skriftligen både vid ordinarie beskattning och efterbe-
skattning. Vid skattetillägg finns det inte något krav på orsakssamband. Be-
viskravet för skattetillägg är också lägre ställt än beviskravet för skattebrott. 

Simon Almendal har tidigare behandlat skattetillägg i sin avhandling Skat-
teanpassade transaktioner och skattebrott samt i artikelform.191 Dessa två av-
handlingar beaktar inte särskilt passivitetsrättens betydelse i samband med 
utredningar om oriktig uppgift. Leidhammar och Möller har skrivit artiklar 
om oriktig uppgift, upplysningsskyldighet och bevisbördan, men utan att 
särskilt beakta passivitetsrätten i EKMR och EU:s rättighetsstadga.192  

Gäverth har skrivit om oriktig uppgift eller utredningsskyldighet.193 Rick, 
har skrivit en artikel om gråzonen mellan oriktiga uppgifter och oriktiga yr-
kanden. I artikeln argumenterar Rick för att uppgiftsplikten i 31 kap. 3 § 
gäller innan och i samband med att deklarationen lämnas in till Skattever-
ket, men inte därefter.194 Dessa artiklar behandlar uppgiftsskyldigas uppgifts-
plikt, Skatteverkets utredningsskyldighet och oriktig uppgift ur ett nationellt 
perspektiv. På skatteområdet finns det även, som tidigare omnämnts, forsk-
ning som handlar om oskyldighetspresumtionens förenlighet med skattetill-
lägget. Därutöver finns det artiklar som handlar om huruvida artikel 6 i 
EKMR omfattar skattetillägget samt om skattetilläggsförfarandet, som det 

                                                           
189 Groussot & Stavefeldt, 2015 s. 7-27. 
190 Lyhagen, 1986. 
191 Simon Almendal, 2005, Simon Almendal, 2010 s. 5-30. 
192 Möller, 2000 s. 53–60, Leidhammar, 2000 s. 279–283, Möller, 2000 s. 511–
513, Leidhammar, 2001 s. 43–44. 
193 Gäverth, 2005 s. 704–717. 
194 Rick, 2015 s. 847–855. 
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tidigare var utformat, var förenligt med dubbelbestraffningsförbudet i artikel 
4 i sjunde tilläggsprotokollet i EKMR. Fast har skrivit ett antal artiklar om 
rättsutvecklingen i samband med att frågan om skattetillägget stred mot dub-
belbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR prö-
vades.195 Även Lindkvist,196 Yeldham,197 Ervo,198 Nergelius,199 Kristoffersson 
och Gulliksson200 har skrivit artiklar i detta avseende. Leidhammar, Alm-
gren, Dahlqvist, Simon Almendal och Axén har skrivit om skattetilläggen 
och skattebrotten.201 

Höglund har skrivit om passivitetsrätten vid taxeringsrevisioner i sin av-
handling som behandlar ämnet – taxeringsrevisioner ur ett rättssäkerhets-
perspektiv.202 Höglund anger specifikt tre frågor som är viktiga att ta ställning 
till när det gäller passivitetsrätten. Tidpunkten vid vilken den inträder, dess 
innebörd och om material som har inhämtats i strid med passivitetsrätten 
kan användas i brottmålsprocessen.203  

Av förarbetsuttalanden framgår att uppgiftsskyldiga i skattetilläggsförfa-
randet, ska garanteras det skydd som passivitetsrätten innebär.204 Av andra 
förarbetsuttalanden framgår att det är oklart om vidtagna åtgärder är tillräck-
liga för att skattetilläggsförfarandet ska anses förenligt med passivitetsrätten 
samt att det kan diskuteras vad som kan sägas innefattas i passivitetsrätten 
samt vad som följer av skyldigheten att medverka i skatteutredningar.205  
Detta problem har också uppmärksammats i doktrin, där det framgår att 

                                                           
195  Fast, 2009 s. 721–733, Fast, 2012, s. 593–610. Fast, 2013, s. 138–157. Fast, 2013 
s. 24–44. Fast, 2014, s. 17–40.  
196 Lindkvist, 2008 s. 776–780. Lindkvist, 2009, s. 298–303. 
197 Yeldham, 2012 s. 871–880. 
198 Ervo, 2013. 
199 Nergelius, 2015 s. 40-91. 
200 Gulliksson & Kristoffersson, 2011 s. 211-227.  
201 Axén Linderl & Leidhammar, 2005, Almgren, & Leidhammar, Skatteförfaran-
delagen m.m. En kommentar, 1 och 2, 2016, Simon Almendal, 2010 s. 5–30, Si-
mon Almendal, 2005, Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, 2016, Almgren 
& Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, 2016 och Dahlqvist, 2003.  
202 Höglund, 2008. 
203 Höglund, 2008 s. 204. 
204 Prop. 1997/98:10 s. 61 - 62 och Prop. 2002/03:106, s. 101. 
205 SOU 2001:25 s. 189. 
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det finns en gränsdragningsproblematik kring uppgiftsskyldigheten och pas-
sivitetsrätten206 och enligt Trechsel är passivitetsrätten en av de mest kom-
plexa garantier som tillämpas i straffrättsliga förfaranden.207  

Enligt vad som framkommit hittills finns det omfattande beskrivningar av 
passivitetsrätten internationella vetenskaplig artiklar. Det finns också omfat-
tande beskrivningar av skattetilläggsreglerna och oriktig uppgift, både i arti-
kelform och i avhandlingar. Enligt vad som tidigare angivits har Vasilidas 
behandlat passivitetsrätten enligt Europadomstolens rättspraxis vid trafik-
brott och då också med beaktande av kriterier som Europadomstolen har 
utvecklat genom prövning av passivitetsrätten i olika mål.208 I artikeln beaktas 
inte EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrätten. Vasilidas omnämner 
skattetillägget i sin artikel, men motsvarande artikel om uppgiftsskyldigheten 
vid skattetillägget finns inte.  

Betydelsen av passivitetsrätten vid uttag av skattetillägg har som också ti-
digare angivits beskrivits i artikelform, men utan att beakta kriterier i Euro-
padomstolens rättspraxis och EU-domstolens rättspraxis. Ämnet har inte 
behandlats i avhandlingsform.  Därutöver har förfarandet om skattetillägg 
ändrats sedan vitesföreläggandeförbudet infördes år 1998.209 Det har också 
kommit omfattande rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen 
om passivitetsrätten sedan dess. I övrigt har passivitetsrätten behandlats 
sparsamt i den nationella skattestraffrättsliga forskningen.  

Mot denna bakgrund förefaller det lämpligt att behandla förhållandet 
mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten vid skattetillägg i avhand-
lingsform. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur passivitetsrätten kan 
undersökas utifrån rättsdogmatisk metod, med beaktande av passivitetsrät-
tens autonoma innebörder. Avhandlingen bidrar också med en kartläggning 

                                                           
206 Se i ovan angivna stycke 1.1.1 och Cameron, 2001 s. 748, Nordquist, 2010 s. 
737–749, Sjölin, 1994 s. 242–247, Sjölin 1995, s. 4–6, Hultqvist, 1995 s. 9–11. 
207 Trechsel, 2015 s. 341. 
208 Vasiliadis, 2016 s. 639-660. 
209 Vitesföreläggandeförbudet infördes den 1 januari år 1998.  Syftet var som tidigare 
angivits att anpassa skatteförfarandet efter passivitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR. 
Anledningen var att uttag av vite hade ansetts utgöra en kränkning av passivitetsrät-
ten.  I 44 kap. 4 § SFL anges därför att föreläggande inte får förenas med vite om 
det finns anledning att anta att skattetillägg kunde komma att tas ut och om föreläg-
gandet avsåg en fråga som hade samband med den misstänkta gärningen, 44 kap. 3 
§ SFL. Om en uppgiftsskyldig blir misstänkt för skattebrott så ska personen också 
få information om rätten att inte behöva belasta sig själv, 12 § FUK och 23 kap. 18 
§ SkBrL. 
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av passivitetsrätten så som den kommer till uttryck i Europadomstolens 
rättspraxis, EU-domstolens rättspraxis, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. Därutöver bidrar av-
handlingen med förslag till hur passivitetsrätten skulle kunna få ett bättre 
genomslag i skatteförfarandet, både genom förslag till ny lagstiftning och ge-
nom förslag till en processordning enligt vilken frågor om passivitetsrätten 
tillämplighet och innebörder kan prövas i förfarandet om skattetillägg.210  

Ett övervägande avseende dispositionen gäller huruvida passivitetsrätten en-
ligt EKMR, EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU 
och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU ska behandlas först eller om uppgifts-
skyldigheten och skattetillägget ska behandlas först. Väljer man att behandla 
uppgiftsskyldigheten och skattetillägget först blir risken för upprepningar 
stor. Det beror på att uppgiftsskyldigheten och skattetillägget då måste be-
handlas två gånger. Det blir också svårt att undersöka hur passivitetsrätten 
förhållet sig till skattetillägg utan att först ha behandlat passivitetsrättens auto-
noma innebörder.  

Om passivitetsrätten behandlas först är fördelen att ramen för analysen 
av passivitetsrätten i förhållande till skattetillägget blir klar från början. Med 
hänsyn till detta har passivitetsrätten behandlats före uppgiftsskyldigheten 
och skattetillägget. Undersökningen av passivitetsrättens autonoma innebör-
der har strukturerats enligt följande: I kapitel 3 behandlas Europadomsto-
lens rättspraxis om passivitetsrätten. I kapitel 4 behandlas EU-domstolens 
rättspraxis om passivitetsrätten. I kapitel 5 analyseras passivitetsrättens auto-
noma innebörder med beaktande av likheter och skillnader som har kom-
mit till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis om pas-
sivitetsrätten. 

Ytterligare ett övervägande avseende dispositionen gäller huruvida upp-
giftsskyldigheten ska behandlas före skattetillägget. En del av problemet be-
står i att skyldigheten att lämna upplysningar enligt 31 kap. 3 § SFL och 49 
kap. 5 § SFL är komplex och omfattande.211 Det beror på att fullgörandet av 
uppgiftsskyldigheten måste prövas med beaktande av den materiella skatte-
lagstiftningen. Det betyder att den materiella skattelagstiftningen bör beaktas 
vid prövning av vilka uppgifter som uppgiftsskyldiga måste lämna för att 

                                                           
210 Se Trechsel, 2015 s. 341. 
211 Kap. 15-35 i SFL. 
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Skatteverket ska kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrun-
dande inkomster. Denna studie omfattar dock som ovan angivits inte hela 
uppgiftsskyldigheten enligt SFL. Här behandlas reglerna om skyldigheten 
att lämna inkomstdeklaration och övriga uppgifter. Med hänsyn till detta ges 
exempel på hur skyldigheten att lämna övriga upplysningar kan prövas med 
beaktande av materiell skattelagstiftning.  

Skyldigheten att spara dokumentation är en förutsättning för uppgiftsskyl-
dighetens fullgörande. Av den anledningen ges även en översiktlig beskriv-
ning av denna skyldighet. Anledningen till att skyldigheten att lämna in-
komstdeklaration och övriga upplysningar blir relevanta vid prövning av 
skattetilläggsfrågan är för att underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter 
kan resultera i uttag av skattetillägg på grund av skönsbeskattning eller på 
grund av oriktig uppgift.212 Det finns alltså en fördel med att beskriva dessa 
regler före analysen om skattetillägget. På så sett kan dessa regler urskiljas 
från övriga regler om uppgiftsskyldigheten enligt SFL.  

Före beskrivningen av reglerna i 49 kap, 51 kap och 52 kap. SFL som 
tillämpas vid uttag av skattetillägg på grund av skönsbeskattning och oriktig 
uppgift ges en beskrivningen av skattetilläggets bakgrund och olika karaktär 
enligt Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis ska behandlas. 
Skattetillägget har varit föremål för prövning i Europadomstolen och EU-
domstolen ett antal gånger, vilket har resulterat i att förfarandet för uttag av 
skattetillägg har förändrats. I dessa mål har Europadomstolen och EU-dom-
stolen uttalat att skattetillägg omfattas av artikel 6 i EKMR. Domstolarna har 
också uttalat sig om skattetilläggets karaktär, vilket kan få betydelse vid pröv-
ningen av om uttag av skattetillägg kan anses kränka passivitetsrätten. Både 
Europadomstolen och EU-domstolen har behandlat frågor om skattetillägg, 
utan att ha prövat passivitetsrätten i samma mål. Med hänsyn till detta be-
handlas Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis om skattetilläg-
get i kapitlet 7. 

I kapitlet 7 om skattetillägget behandlas följande: hur det gick till när skat-
tetillägget infördes i svensk skatterätt, hur Europadomstolen och EU-dom-
stolen prövat skattetillägget i rättspraxis, vilka förutsättningar som ska vara 
uppfyllda vid uttag av skattetillägg på grund av skönsbeskattning och oriktiga 
uppgift, vad som skiljer oriktiga uppgifter från andra uppgifter, hur det bör 
gå till när skattetilläggsfrågan prövas enligt 49 kap. och 51 kap. SFL samt 
vilka slutsatser som går att dra av detta. I kapitel 8 behandlas först de situat-
ioner som angavs i delsyfte tre i tur och ordning med beaktande av analysen 
                                                           
212 49 kap. 4-5 §§ SFL och 49 kap. 6-7 §§ SFL 
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om passivitetsrättens autonoma innebörder. Därefter genomförs en under-
sökning av potentiella konflikter mellan uppgiftsskyldigheten och passivi-
tetsrätten vid skattetillägg samt lösningar av dessa. Efter det genomförs en 
analys av exempel på kritiska faktorer som skulle kunna bidra till att skatte-
tillägget kan anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten. I kapitel 9 bes-
varas frågeställningarna som angavs i syftet i tur och ordning.  
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I detta kapitel ges en introduktion till passivitetsrätten. I avsnitt 2.2 ges en 
kort bakgrundsbeskrivning av passivitetsrätten. Bakgrundsbeskrivningen tar 
sin början i Aten och belyser passivitetsrättens historiska samband med 
andra rättigheter såsom tortyrförbudet, rätten till advokat och oskyldighets-
presumtionen. I avsnitt 2.3 ges en beskrivning av rättsfallet Mirandan v. Ari-
zona från 1966.213 I avsnitt 2.4 ges en beskrivning av två vägledande rättsfall 
genom vilka passivitetsrätten införlivades i Europarätten. Det ena rättsfallet 
är EU-domstolens dom i målet Orkem mot Kommissionen från år 1989.214 
Det andra rättsfallet är Europadomstolens dom i målet Funke v. France från 
år 1993.215 Kapitlet avslutas i avsnitt 2.5 med sammanfattande slutsatser av-
seende passivitetsrättens bakgrund och införlivande i Europarätten. 

I samband med att en atensk krigsflotta höll på att förberedas inför avfärd 
mot Sicilien upptäcktes att några statyer av Hermes hade skändats. Vid ut-
redningen av skändningarna uppstod frågan om vilka man egentligen hade 
rätt att tortera under förhör. Medborgare av stadsstaten, så kallade fria män, 
tyckte sig kunna hävda att de hade ett privilegium som innebar att de inte 
behövde utstå tortyr i händelse av brottsutredning. De fria männen kunde 
istället be om att få tortera varandras slavar för att få fram vittnesmål.216 Till 
saken hör att slavarnas vittnesmål bara var giltigt om det hade avlagts under 
tortyr, man ansåg att slaven inte kunde ljuga under sådana förhållanden.217 

                                                           
213 Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 467-68. 
214 Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989. 
215 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993.  
216 Se Åstrand, 2000 s. 30-32. 
217 Se Åstrand, , 2000 s. 33-35. 
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Senare har argument anförts om att det ursprungliga syftet med passivitets-
rätten var att förbjuda tortyr och andra olagliga eller olämpliga förhörsme-
toder.218  

”the privilege against self-incrimination was not intended to afford defendants a right 
to remain silent or to refuse to respond to incriminating questions. Its purpose was 
to outlaw torture and other improper methods of interrogation.”219  

Att tortyrförbud infördes hindrade dock inte domstolarna från att kräva att 
den som misstänkts för brott skulle uttala sig. Det var alltså inte ovanligt att 
den som var anklagad för brott uppmanades till att tala för sig själv,220 men i 
och med att de juridiska ombudens uppgifter blev mer omfattande skapa-
des också förutsättningar för den anklagade att vara tyst i samband med 
brottsutredningar och straffrättsliga processer.221 Passivitetsrätten har således 
ett historiskt samband med rätten till juridiskt biträde och oskyldighetspre-
sumtionen. 

Passivitetsrätten har analyserats på olika sätt och utifrån olika utgångs-
punkter i den vetenskapliga diskursen. Den vetenskapliga diskursen ger så-
ledes inblick i olika problem som har omtvistats när det gäller passivitetsrät-
ten.222 Vid analys av den vetenskapliga diskursen framstår detta problemati-
serande som en sätt att tydliggöra passivitetsrätten. Det finns också flera ex-
empel på att analys av problem som passivitetsrätten aktualiserar öppnar 
upp för analyser och undersökningar av passivitetsrätten i internationella 
perspektiv.  

Ett exempel på ett sådant problem avser statens skyldighet att informera 
om passivitetsrätten. Som tidigare angivits prövades frågan i rättsfallet Mi-
randan v. Arizona och har därefter analyserats i vetenskaplig doktrin.223 Här 
efter följer en kort beskrivning av rättsfallet. 

                                                           
218 Se Alschuler & Albert, 1996 s. 2631. 
219 Se Alschuler & Albert, 1996 s. 2631. 
220 Se Alschuler & Albert, 1996 s. 2631. 
221 Se Helmholz, m.fl. 1997 s. 13-14. 
222 Modi, 2017 s. 961-1013. 
223 Se t.ex. Beal & Hickman 2011, s. 113-141, Modi, 2017 s. 961-1013, Danelius, 
2016, s. 847–848. 
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År 1966 avgjordes ett mål av Högsta domstolen i USA.224 Under rättegången 
hade åklagaren lagt fram den brottsmisstänktes erkännande vid gripandet 
som bevis för hens skuld. Erkännandet lades därefter till grund för en fäl-
lande dom. När målet prövades av Högsta domstolen i USA konstaterades 
att den brottsmisstänkte hade förmåtts att erkänna sig skyldig till brottet 
ifråga. Därutöver konstaterades att hen inte hade fått information om passi-
vitetsrätten och hade därför inte känt till sin rätt att vara tyst.225 
 
Av rättsfallet Miranda v. Arizona framkom följande: 

”Prior to any questioning, the person must be warned that he has a right to remain 
silent, that any statement he does make may be used as evidence against him, and 
that he has a right to the presence of an attorney, either retained or appointed.”226 

Uttalandet i domen måste tolkas så att enskilda har rätt att få en varning om 
att hen har rätt att vara tyst innan förhör. Av domen framgår också att om 
en enskild som ska förhöras uttrycker ett önskemål om att få träffa ett rätte-
gångsbiträde innan hen uttalar sig så får inga frågor ställas. Samma sak gäller 
om personen ifråga uttrycker att hen inte vill bli förhörd.227 Det saknar också 
betydelse om personen ifråga har svarat på frågor av fri vilja. Den omstän-
digheten fråntar inte hen rätten att vara tyst avseende andra frågor.228  

Domen kan också tolkas så att information om passivitetsrätten och dess 
innebörd kan behövas för att se till så att den som ska förhöras förstår att 
hen står inför en straffrättslig process och att hen därför har ett val att tala 
eller att vara tyst.229 Informationen kan också behövas för att den som ska 
bli förhörd ska förstå att de personer som leder förhöret inte kommer att 
agera utifrån den förhörda personens intressen.230  

Rättsfallet Miranda v. Arizona bör tolkas så att information om passivi-
tetsrättens innebörder är en förutsättning för dess genomslag, men att det 
inte är det enda som behövs för att tillförsäkra enskilda det rättighetsskydd 

                                                           
224 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 
225 Se Blair, 2003 s. 1-20. 
226 Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 444. 
227 Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 444-445. 
228 Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 444-445. 
229 Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 467-68. 
230 Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 469-470.  



 

58 HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 
 

som passivitetsrätten innebär. För detta krävs alltså någonting ytterligare.231 
Vid undersökningen av passivitetsrättens autonoma innebörder i kapitel 3-
5 genomförs en undersökning om vad som behövs för att tillförsäkra en-
skilda det rättighetsskydd som passivitetsrätten innebär.232 

Den 18 oktober år 1989 togs målet Orkem mot kommissionen233 upp till 
prövning i EU-domstolen. Kommissionen hade riktade ett beslut om begä-
ran om upplysningar till ett moderbolag och en begäran om upplysningar 
till moderbolagets dotterbolag. De sökande hade väckt talan om ogiltigför-
klaring av kommissionens beslut om begäran om upplysningar till moder-
bolaget från den 9 november år 1987. Genom beslutet hade kommissionen 
ålagt de sökande att besvara frågor som ställts i den tidigare utsända begäran 
om upplysningar. De sökande ansåg att kommissionen genom beslutet hade 
sökt tvinga de sökande att inkriminera sig själva.234  

Av EU-domstolens dom i målet Orkem mot kommissionen framgår det 
att medlemsstaternas rättsordningar i allmänhet tillerkänner fysiska perso-
ner en rätt att inte vittna mot sig själv. Enligt EU-domstolen gick det inte att 
dra slutsatsen att det också fanns en för medlemsstaternas rättsordningar 
gemensam passivitetsrätt när det gäller juridiska personer.235 EU-domstolen 
gjorde dock bedömningen att artikel 6 i EKMR kunde åberopas av företag 
som är föremål för utredning på grund av misstänkt överträdelse av konkur-
rensreglerna.236  

                                                           
231 Se Miranda v. Arizona, 384 U.S. at 469-470.  
232 Se kapitel 8 och 9 samt ovan avsnitt 1.3 och 1.2, den fjärde frågeställningen. 
233 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989. 
234 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 oktober 
1989, p. 1-3. 
235 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, p. 29. 
236 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, p. 29-30. 
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EU-domstolen uppmärksammade också att passivitetsrätten inte kom till 
uttryck i artikel 6 i EKMR eller i Europadomstolens rättspraxis,237 men att 
passivitetsrätten måste anses utgöra en del av rätten till försvar som i sin tur 
utgör en grundläggande princip inom gemenskapsrätten. Enligt EU-dom-
stolen kunde passivitetsrätten således beaktas i administrativa förfaranden 
som kunde leda till påföljder.238  

EU-domstolen konstaterade också att kommissionen hade rätt att ålägga 
företag att lämna alla nödvändiga upplysningar om faktiska omständigheter 
som företaget kunde ha kännedom om och få ta del av därtill hörande hand-
lingar. Enligt EU-domstolen hade kommissionen däremot inte rätt till att 
genom beslut begära upplysningar som kunde kränka företagets rätt till för-
svar.239 Enligt EU-domstolen var kommissionen därför förhindrad att tvinga 
företag att tillhandahålla svar genom vilka företagen tvingades erkänna före-
komsten av en överträdelse av EU-rätten som det ankom på kommissionen 
att bevisa.240 I målet Orkem gjorde EU-domstolen bedömningen att kom-
missionen hade formulerat frågor på ett sådant sätt så att de sökande tving-
ades att erkänna överträdelser av EU-rätten. EU-domstolen kom därför 
fram till att kommissionen hade kränkt de sökandes rätt till försvar.241 Av 
rättsfallet följer att kommissionens befogenheter att begära upplysningar är 
vidsträckta, men att företag har rätt att åberopa passivitetsrätten i administ-
rativa förfaranden i samband med en begäran om ogiltighetsförklaring av 
kommissionens beslut till EU-domstolen.242 Av rättsfallet följer också att 
kommissionen inte får tvinga företag att tillhandahålla svar genom vilka fö-
retagen tvingades erkänna förekomsten av överträdelse av EU-rätten som 
det ankommer på kommissionen att bevisa. 

                                                           
237 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 oktober 
1989, Craig, & Búrca de Gráinne, 2015 s. 406-407. 
238 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, p. 33. 
239 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989, p. 
34. Artikel 11.5 i rådets förordning m 17 av den 6 februari 1962, Första förord-
ningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86. 
240 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989, p. 
35. 
241 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 oktober 
1989, p 38 och 41. 
242 Se Craig & Búrca de Gráinne, 2015 s. 407. 
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Rättsfallet Funke v. France243 från Europadomstolen gällde en husrannsakan 
som företagits hos en person i dennes privata bostad. Husrannsakan hade 
resulterat i att polisen hittat redogörelser och checkböcker från utländska 
banker. I samband med husrannsakan erkände personen att denne hade 
haft flera bankkonton i utlandet i yrkesmässigt och familjärt syfte. Erkän-
nandet ledde till att myndigheterna efterfrågade ytterligare handlingar från 
personen. När personen ifråga vägrade att inkomma med ytterligare uppgif-
ter om dessa konton dömdes hen till att betala vite.244 Enligt Europadomsto-
len var det inte förenligt med passivitetsrätten enligt artikel 6.1 i EKMR att 
genom vite eller andra straff söka tvinga enskilda till att delta i utredningar 
mot sig själv där en straffrättslig process var att vänta.245  
 
I domen anges följande: 

”The special features of customs law (see paragraphs 30-31 above) cannot justify 
such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal offence", within 
the autonomous meaning of this expression in Article 6 (art. 6), to remain silent and 
not to contribute to incriminating himself. There has accordingly been a breach of 
Article 6 para. 1 (art. 6-1).”246 

Europadomstolens uttalande måste tolkas så att den som är anklagad för 
brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR har rätt att vara 
tyst och inte bidra med underlag i en utredning mot sig själv. Enligt min 
tolkning utgör således den autonoma innebörden av begreppet anklagad för 
brott i artikel 6.1 utgångspunkt för bedömning av passivitetsrättens tillämp-
ningsområden.247 Rättsfallet måste också tolkas så att om en myndighet söker 
förmå den som har blivit anklagad för brott enligt EKMR:s mening att 
lämna uppgifter genom tvång så ökar sannolikheten för att tvånget ska ha 
inneburit en kränkning av passivitetsrätten. 

                                                           
243 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993.  
244 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993. p. 7-12. 
245 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, p. 44. 
246 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, p. 44. 
247 Se ovan avsnitt 1.3 samt också Frommel, 1993 s. 522 och 538-540. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att om en person har blivit ankla-
gad för ett brott så ställs personen ofta inför olika problem - hen måste t.ex. 
bestämma sig för att svara på frågor eller att vara tyst. Om personen beslutar 
sig för att svara på frågor behöver personen även bestämma sig för hur frå-
gorna ska besvaras samt hur omfattande svar som ska ges. Utan information 
om passivitetsrätten kan det därför vara så att den person som ska svara på 
frågor inte vet om hen är anklagad för brott enligt EKMR:s mening. Under 
sådana förutsättningar kan det vara svårt att förutse vilka följderna blir av att 
prata eller att vara tyst.248  

Även den som utreder brott ställs inför olika problem. Utredaren måste 
besluta vilka frågor som ska ställas till den som är anklagad för brott. Utre-
daren behöver också ha klart för sig vilka skyldigheter som myndigheten 
har att lämna information och vilka tvångsmedel som får användas för att 
förmå personen att uppfylla sin uppgiftsskyldighet. Om personen som ska 
svara på frågor ännu inte är anklagad för brott, kan den som utreder brottet 
ställas inför problematiken om vid vilken tidpunkt som information om pas-
sivitetsrätten bör ges till den som ska svara på frågor. Om personen i fråga 
är anklagad för ett annat brott än det som är föremål för utredning kan den 
som ställer frågor behöva ta ställning till om och i vilken omfattning som 
svaren på frågorna skulle kunna användas för att döma personen i fråga till 
ansvar för brottet som denne är anklagad för. Något som framstår som klart 
är att om en enskild har blivit anklagad för brott enligt EKMR:s mening så 
aktualiseras passivitetsrätten.249 I nästa kapitel följer en analys av passivitets-
rättens enligt EKMR så som den kommer till uttryck i Europadomstolens 
rättspraxis. 

 
 
 
 
 

                                                           
248 Se Trechsel, 2015. s. 346. 
249 Se ovan avsnitt 2.4.2 och rättsfallet Funke v. France, Application no. 10828/84, 
25 February 1993, p. 44. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 63
  

I detta kapitel analyseras passivitetsrätten enligt EKMR så som den kommer 
till uttryck i Europadomstolens rättspraxis. I avsnitt 3.2 ges en inledande 
beskrivning av passivitetsrätten som kärnan av rätten till en rättvis rättegång 
i artikel 6 i EKMR. I samband med detta genomförs också en undersökning 
av passivitetsrätten i relation till andra rättigheter i EKMR. I avsnitt 3.3 ge-
nomförs en undersökning passivitetsrättens tillämpningsområden enligt 
Europadomstolens rättspraxis. I avsnitt 3.4 undersöks passivitetsrättens in-
nebörder så som den kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis 
dvs. vilka rättigheter och skyldigheter som följer av passivitetsrätten.250 Ka-
pitlet avslutas med sammanfattande slutsatser i avsnitt 3.5 avseende passivi-
tetsrättens tillämpningsområden och innebörder enligt EKMR så som den 
kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis. 

Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång:  

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyl-
digheter 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 mo-
ralen, 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.  

                                                           
250 Se ovan avsnitt 1.4.1.2, 1.4.1.3 och 1.8. 
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2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyl-
dig till dess hans skuld lagligen fastställts.  

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättig-
heter  

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, under-
rättas 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 förhål-
landen som vittnen åberopade mot honom,  

e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det 
språk som begagnas i domstolen.  

 
I artikel 6.1 i EKMR anges att var och en som har blivit anklagad för brott 
har rätt till en offentlig förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol 
inom skälig tid. I artikel 6.2 i EKMR anges vidare att var och en som blivit 
anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen 
fastställts. Därutöver anges i artikel 6.3 i EKMR att var och en som blivit 
anklagad för brott har rätt att försvara sig personligen eller genom rättegångs-
biträde. Europadomstolen har uttalat att listan av minimirättigheter i artikel 
6:3 i EKMR inte är uttömmande.251 Uttalandet kan tolkas så att Europadom-
stolen kan lägga till ytterligare rättigheter som inte kommer till uttryck direkt 
i ordalydelsen i artikel 6 i EKMR.252 Enligt min tolkning har detta utgjort 
grunden till att Europadomstolen har kunnat beakta passivitetsrätten som 
en del av rätten till en rättvis rättegång genom att lägga till den i rättspraxis, 
utan att den kommer till uttryck i ordalydelsen i artikel 6 i EKMR.253 I föl-
jande tre avsnitt analyseras passivitetsrätten som en del av rätten till en rättvis 

                                                           
251 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 56. 
252 Se Schabas, A, 2015 s. 287 och 319. 
253 Se Schabas, A, 2015 s. 307. 
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rättegång i relation till rätten till rättegång inom skälig tid, oskyldighetspre-
sumtionen, rätten till rättegångsbiträde och tortyrförbudet.254 

Som ovan nämnts har var och en som har blivit anklagad för brott rätt till 
en offentlig förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol inom skä-
lig tid.255 Vägledning om tidpunkten vid vilken artikel 6 i EKMR måste be-
aktas kan hämtas från rättsfallet Deweer v. Belgium256. Rättsfallet gällde en 
enskild som hade fått en uppmaning från myndigheterna om att betala en 
straffavgift. Uppmaningen hade lämnats till den enskilde den 30 september 
år 1974.257 Myndigheten hade också informerat personen om att betalning 
av straffavgiften kunde resultera i strafflindring.258 I målet hade Europadom-
stolen därför att ta ställning till om uppmaningen från myndigheten kunde 
anses utgöra en anklagelse om brott enligt den autonoma innebörden i arti-
kel 6 i EKMR. För att kunna ta ställning till frågan behövde Europadomsto-
len först avgöra om en anklagelse om brott enligt artikel 6 i EKMR kunde 
inträda före ärendet nått en domstol som varit behörig att besluta om påföljd 
i ett straffrättsligt förfarande. I rättsfallet nämner Europadomstolen tre situ-
ationer när Europadomstolen tidigare har kommit fram till att den klagande 
har ansetts anklagad för brott enligt artikel 6 i EKMR. 

 
Dessa tre situationer är följande: 

 
1. När en enskild har gripits av polisen.  
2. När en person får en underrättelse om att hen ska bli åtalad för 

brott.  
3. När en förundersökning har inletts.259  

 

                                                           
254 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
255 Se ovan avsnitt 3.2.1. 
256 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980. 
257 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 9. 
258 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 51 (a) 
259 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 42-43. 
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Europadomstolen undersökte inledningsvis om någon utav dessa tre situat-
ionerna förelåg i det förevarande målet. Europadomstolen kunde konsta-
tera att det inte hade skett något gripande. Inte heller hade personen blivit 
underrättad om åtal och förundersökning hade inte inletts. Med anledning 
av att inte någon av de tre angivna situationerna förelåg så genomförde Euro-
padomstolen ett test. Testet bestod i att pröva om personen i fråga hade 
blivit väsentligt påverkad av myndighetens uppmaning om att betala en av-
gift för att slippa strängare straff.260 Europadomstolen kom fram till att så var 
fallet. Den klagande var därför att betrakta som anklagad för brott enligt den 
autonoma innebörden i artikel 6.1 i EKMR från och med den 30 september 
år 1974 då uppmaningen kommit den klagande till del.261 Enligt Europa-
domstolen var artikel 6 i EKMR därför tillämplig på fallet i sin helhet.262  

I rättsfallet Deweer v. Belgium hänvisade Europadomstolen till ytterligare 
tre rättsfall.263 Av dessa rättsfall framgår att Europadomstolen också tidigare 
har uttalat att artikel 6 i EKMR måste beaktas från och med den tidpunkten 
då en person är anklagad för brott så som begreppet förstås enligt dess auto-
noma innebörd.264 I rättsfallet Mcfarlane v. Ireland265 uttalade Europadom-
stolen att en anklagelse föreligger från och med den tidpunkten då en per-
son har fått en officiell underrättelse av en behörig myndighet om att det 
föreligger en anklagelse om brott gentemot denne, se ovan p. 2. Definit-
ionen korresponderar också med situationen att en person har blivit väsent-
ligt påverkad av att en myndighet har vidtagit åtgärder gentemot denne.266 I 

                                                           
260 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 9. 
261 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 46. 
262 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 47 och p. 54. 
263 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 46. 
264 Neumeister v. Austria, Application no. 1963/63, 27 June 1968, s. 37 p. 18, König 
v. Germany, Application no. 6232/73, 28 June 1978, p. 88, Golder v. The United 
Kingdom, Application no. 4451/70, 21 February 1975, p. 32. 
265 Mcfarlane v. Ireland, Application no. 31333/06, 10 September 2010. 
266 Mcfarlane v. Ireland, Application no. 31333/06, 10 September 2010 p. 143, Se 
också Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016 p. 249, Schabas, A, 2015 s. 276 och 
Trechsel, 2015 s. 138. 
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rättsfallet Ibrahim and others v. the United Kingdom267 från 2016 bekräftade 
Europadomstolen detta.268  

Rättsfallen måste därför tolkas så att medlemsstaterna har en skyldighet 
att beakta artikel 6 i EKMR från och med tidpunkten då en enskild är att 
anses som anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6.1 
i EKMR.269 Om en enskild har blivit väsentligt påverkad av en åtgärd som 
företagits av en myndighet så är personen anklagad för brott enligt den auto-
noma innebörden i artikel 6.1 i EKMR. Att Europadomstolen använde ett 
test för att pröva om den klagande i rättsfallet Deweer v. Belgium kunde 
anses vara anklagad för brott enligt konventionens mening visar också att 
den lista med situationer som återges av Europadomstolen i Deweer v. Bel-
gium inte är uttömmande. Stöd för en sådan tolkning återfinns också i in-
nebörden av principen om att rättigheterna i EKMR ska tolkas enligt pre-
sent day conditions.270 Den principen innebär att Europadomstolen ska be-
akta samhällsutvecklingen vid prövningen av rättigheterna i EKMR. Den 
innebär också att Europadomstolen i framtiden kan komma att utveckla sin 
tolkning av rättigheternas tillämpningsområde och innebörder genom att 
identifiera nya omständigheter som måste beaktas vid prövning av rättighet-
erna.271  

Var och en som är anklagad för brott har alltså rätt till en rättvis rättegång 
inom skälig tid.272 Att artikel 6 i EKMR gäller den som har blivit anklagad 
för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR medför också 
att passivitetsrätten måste beaktas från och med denna tidpunkt.273 Trechsel 
diskuterar dock vikten av att nationella domstolar utgår ifrån den tidpunkt 
som Europadomstolen har identifierat som startpunkt för när artikel 6 i 

                                                           
267 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 253. 
268 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 253 och 249. 
269 Se Trechsel, 2015 s. 138. 
270 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
271 Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 28957/95, 11 juli 2001, 
Schabas, A, 2015 s. 380 och ovan avsnitt 1.4.1.3. 
272 Se ovan angiva avsnitt 3.3.1, se också Schabas, A, 2015 s. 287 och Trechsel, 2015 
s. 135 och 138. 
273 Se ovan avsnitt 2.4.2 och rättsfallet Funke v. France, Application no. 10828/84, 
25 February 1993, p. 44. 
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EKMR blir gällande. Om olika startpunkter skulle gälla, kunde startpunk-
ten för förfarandet förskjutas till ett sent skede i en utredning. Det skulle 
kunna underminera syftet med rätten till en rättvis rättegång och förhindra 
att den blir uniformt tillämpad och i slutändan medföra att passivitetsrätten 
måste anses kränkt.274 

I artikel 6:2 i EKMR finns en bestämmelse om oskyldighetspresumtionen. 
Där anges att var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som 
oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. Enligt ordalydelsen i artikel 
6.2 i EKMR måste således oskyldighetspresumtionen beaktas vid anklagel-
ser om brott enligt EKMR:s mening dvs. från och med att en person har 
blivit väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd.275 

Av Europadomstolens rättspraxis framgår att det finns ett nära samband 
mellan passivitetsrätten och oskyldighetspresumtionen.276 Sambandet kan 
beskrivas enligt följande: en person har rätt att behandlas som oskyldig tills 
dess att personens skuld lagligen fastställts - oavsett om personen har yttrat 
sig eller har valt att vara tyst.277 På grund av att det finns ett nära samband 
mellan passivitetsrätten och oskyldighetspresumtionen, så finns det också 
skäl för att här undersöka passivitetsrätten i relation till oskyldighetspre-
sumtionen med utgångspunkt i rättsfall från Europadomstolen. 

I rättsfallen Telfner v. Austria278 och Krumpholz v. Austria279 aktualiseras 
passivitetsrätten i relation till oskyldighetspresumtionen. Rättsfallet Telfner 
v. Austria gäller en trafiksituation där en person blev påkörd av en bil. Bilen 
kunde identifieras, men inte föraren. Det var dock allmänt känt att det var 
bilägarens son som brukade köra bilen. På grundval av den allmänna kän-
nedomen fattade polisen snart misstankar om att det var bilägarens son som 

                                                           
274 Se Trechsel, 2015, s. 135 och 138. 
275 Se. Nowak, 2003 s. 109. 
276 Se ovan avsnitt 2.2 och rättsfallen Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 
20 March 2001, Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 
p. 30 Jämför med Karman v. Germany, Application no. 17103/10, 27 February 
2014. 
277 Se Nowak, 2003 s. 195. 
278 Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 20 March 2001. 
279 Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 69
  

kört på personen i fråga. Misstanken resulterade i att sonen dömdes mot 
sitt nekande.280  

I målet gjorde Europadomstolen bedömningen att den fällande domen i 
huvudsak hade grundat sig på misstankarna om att det var allmänt känt att 
det brukade vara sonen som körde bilen.281 Den fällande domen hade såle-
des grundats på en hörsägen enligt Europadomstolen. Åklagaren hade alltså 
inte lyckats presentera tillräckligt med bevisning för att den klagande skulle 
ha haft anledning att förklara sig.282 Europadomstolen kom fram till att detta 
inte var förenligt med oskyldighetspresumtionen.283  

I rättsfallet Krumpholz v. Austria284 beaktar Europadomstolen återigen 
passivitetsrätten i relation till oskyldighetspresumtionen vid trafikbrott. 
Rättsfallet gäller en person som blivit uppmanad att inkomma med uppgif-
ter om vem som kört dennes bil vid en tidpunkt då bilen hade körts över 
tillåtna hastighetsbegränsningar. Bilägaren svarade inte på förfrågan och 
dömdes för fortkörning mot sitt nekande till att betala vite och till tre dagars 
fängelse.285 Passivitetsrätten aktualiserades med anledning av att det inte 
fanns bevis om att det var ägaren till bilen som hade kört bilen vid den ak-
tuella tidpunkten. Den fällande domen grundades således på att personen 
inte hade visat att det inte var hen som kört bilen.286 Det hade således inte 
förelegat någon bevisning i målet som gett ägaren anledning att förklara sig. 
Bevisbördan hade således flyttats över från åklagaren till den tilltalade, vilket 
enligt Europadomstolen inte var förenligt med passivitetsrätten och oskyl-
dighetspresumtionen enligt artikel 6.1 och 6.2 i EKMR. Därutöver hade 
inte tillräckliga skyddsmekanismer funnits tillgängliga för den anklagade. 
Mot denna bakgrund kom Europadomstolen fram till att det hade skett en 
kränkning av artikel 6.1 och 6.2 i EKMR.287  

Med hänsyn till detta bör passivitetsrätten relateras till oskyldighetspre-
sumtionen genom bevisbördan och dess placering. Om åklagaren har säkrat 

                                                           
280 Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 20 March 2001 p. 7-10. 
281 Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 20 March 2001 p. 10. 
282 Se Schabas, A, 2015 s 299. 
283 Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 20 March 2001p. 15-20.  
284 Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 
285 Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 p. 17. 
286 Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 p. 40. 
287 Krumpholz v. Austria Application no. 13201/05, 18 March 2010 p. 40-43 samt 
jämför med Schabas, A, 2015 s 300. 
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bevisning med respekt för passivitetsrätten och inför rätten förebringat så 
pass mycket bevisning så att det finns anledning för den anklagade att för-
klara sig så bör oskyldighetspresumtionen betraktas som bruten. Med det 
avses här att det i ett sådant fall finnas anledning för den anklagade att för-
klara sig. Om personen ifråga inte gör det så bör tystnaden kunna tolkas till 
den anklagades nackdel utan att det innebär en kränkning av passivitetsrät-
ten.  

Rättsfallen bör således tolkas så att om rätten tolkar en persons tystnad 
eller uteblivna förklaring emot den anklagade, utan att åklagaren har pre-
senterat övertygande bevisning som kräver en förklaring, så innebär det en 
kränkning av passivitetsrätten. Om domstolen ändå gör en sådan tolkning 
kan det också innebära att bevisbördan har flyttats från åklagaren till den 
som anklagats för brott, vilket kan innebära en kränkning av oskyldighets-
presumtionen.  

Relationen mellan passivitetsrätten och oskyldighetspresumtionen aktua-
liserar därför avvägningar mellan påståenden som framstår som närmast up-
penbart ogrundade spekulationer och mer väl grundade misstankar om 
brott. Hur avvägningen ska genomföras förefaller enligt Europadomstolen 
bero på vilken bevisning som är för handen. Det bör dock inte anses vara 
förenligt med passivitetsrätten att säkra bevisning på ett sätt som gällande 
lagstiftning inte tillåter dvs. var och en som blivit anklagad för brott skall 
betraktas som oskyldig tills dess att hens skuld lagligen har fastställts. Att 
begå brott för att säkra bevisning kan således inte anses förenligt med passi-
vitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR. 

Artikel 6.3 i EKMR innehåller därutöver ett antal minimirättigheter som 
måste beaktas vid prövningen av om ett förfarande har gått rättvist till.288 En 
av dessa rättigheter utgörs bl.a. av rätten till rättegångsbiträde. Av tidigare 
angivna historiska beskrivningar av passivitetsrätten289 framgår att det också 
finns ett nära samband mellan rätten till ett rättegångsbiträde och passivitets-
rätten. Sambandet kan beskrivas på så sätt att det juridiska ombudet skapar 
förutsättningar för att den som blivit anklagad för brott ska kunna vara tyst.290 
Utan ett rättegångsbiträde måste den brottsanklagade föra sin egen talan.291 
                                                           
288 Se ovan avsnitt 3.2.1. 
289 Se ovan avsnitt 2.2. 
290 Se ovan avsitt 2.2 och Helmbolz, m.fl. 1997 s. 8-9. 
291 Se ovan avsitt 2.2 och Helmbolz, m.fl. 1997 s. 8-9. 
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Enligt Helmbolz var det i samband med att rätten till ett rättegångsbiträde 
införlivades som möjligheten att effektivt införliva passivitetsrätten gavs.292 
Sambandet mellan rätten till rättegångsbiträde och passivitetsrätten aktuali-
seras också i rättsfallen Salduz v. Turkey293, Blaj v. Romania294 Magee v. the 
United Kingdom295 Brennan v. the United Kingdom296 Panovits v. Cyprus297  
Oleg Kolesnik v. Ukraine298 Kurali´c v. Croatia299.  

Rättsfallet Magee v. the United Kingdom300 gällde en person som blivit 
förhörd under 48 timmar utan att en advokat närvarade. Efter 24 timmar 
började personen uppge självbelastande information. Erkännandena ut-
gjorde därefter en central grund för den fällande domen emot personen. 
Med hänsyn till detta kom Europadomstolen fram till att personens rätt till 
en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 och artikel 6.3(c) i EKMR inte hade 
respekterats.301  

Europadomstolens slutsatser i rättsfallet Magee v. the United Kingdom 
kan jämföras med Europadomstolens slutsatser i rättsfallet Brennan v. the 
United Kingdom, där den klagande inte fått rätt att träffa en advokat under 
de 24 första timmarna efter att hen gripits av polisen.302 I rättsfallet Brennan 
v. the United Kingdom uttalade Europadomstolen att rätten till en advokat 
inträder i samband med det första polisförhöret, men att det finns undantag 
från denna regel. Undantagen gäller om det funnits en god anledning till att 
en person inte har fått träffa en advokat under det första polisförhöret.303 I 
målet Brennan v. the United Kingdom fann Europadomstolen att det har 
                                                           
292 Se ovan avsnitt 2.2. 
293 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 
294 Blaj v. Romania, Application no. 36259/04, 8 April 2014. 
295 Magee v. the United Kingdom, Application no, 2835/95, 6 June 2000. 
296 Brennan v. The United Kingdom, Application no. 39846/98, 16 October, 2002. 
297 Panovits v. Cyprus, Application no, 4268/04, 11 December 2008. 
298 Oleg Kolesnik v. Ukraine, Application no. 17551/02, 19 November 2009 
299 Kurali´c v. Croatia, Application no 50700/07, 15 October 2009 
300 Magee v. the United Kingdom, Application no, 2835/95, 6 June 2000. 
301 Magee v. the United Kingdom, Application no, 2835/95, 6 June 2000 p. 45-46 
och jämför med Brennan v. The United Kingdom, Application no. 39846/98, 16 
October 2002. 
302 Brennan v. The United Kingdom, Application no. 39846/98, 16 October, 2002, 
p. 44. 
303 Brennan v. The United Kingdom, Application no. 39846/98, 16 October, 2002, 
p. 45. 
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förelegat risk för att andra inblandade personer hade kunnat bli varnade. 
Mot denna bakgrund kom Europadomstolen fram till att restriktionen som 
innebar att personen inte fick träffa sin advokat under de första 24 timmarna 
inte utgjorde en kränkning av artikel 6.1 eller 6.3 i EKMR.304  

Rättsfallet Salduz v. Turkey305 gäller en minderårig person som blivit häk-
tad under en demonstration. Av polisrapporten framgick att hen hade fått 
information om sin rätt att vara tyst inför det första polisförhöret.306 Däremot 
hade hen inte fått tillgång till advokat. Under det första polisförhöret skrev 
hen under ett skriftligt erkännande som hen senare tog tillbaka. I samband 
med att hen tog tillbaka erkännandet uppgav hen att hen hade blivit utsatt 
för misshandel när hen suttit häktad.307 Europadomstolen uttalade att en 
persons sårbarhet kan bli kompenserad genom att denne får tala med en 
advokat som bl.a. har till uppgift att se till att den anklagade personens rätt 
att inte belasta sig själv respekteras.308 I rättsfallet bekräftade Europadomsto-
len också att rätten till rättegångsbiträde som regel gäller från och med det 
första förhöret. Denna rättighet hade inte respekterats i det förevarande fal-
let.309 Europadomstolen uttalade att det inte rådde någon tvekan om att per-
sonen i målet hade blivit påverkad av att hen inte fått träffa en advokat under 
de inledande polisförhören.310 Mot denna bakgrund kom Europadomstolen 
fram till att det hade skett en kränkning av artikel 6.1 och artikel 6.3(c) i 
EKMR.311  

Rättsfallet Panovits v. Cyprus312 gällde också en minderårig person. I detta 
mål var den minderåriga personen anklagad för mord. Hen hade erkänt sig 
skyldig till brottet under det första polisförhöret utan att ett rättegångsbiträde 
hade närvarat.313 På grund av erkännandet blev hen också dömd för brottet. 
                                                           
304 Brennan v. The United Kingdom, Application no. 39846/98, 16 October, 2002, 
p. 48. 
305 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 
306 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 52 och Scha-
bas, A, 2015 s 310. 
307 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 12-17. 
308 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 54 se också 
ovan avsnitt 2.3. 
309 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 55. 
310 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 58. 
311 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 63 
312 Panovits v. Cyprus, Application no, 4268/04, 11 December 2008. 
313 Panovits v. Cyprus, Application no, 4268/04, 11 December 2008, p. 50-51. 
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Enligt Europadomstolen framgick det av förhörsprotokollen att personen 
hade fått en varning om att hen hade rätt att vara tyst. Den klagande hade 
inte ifrågasatt detta. Enligt Europadomstolen kunde en sådan varning dock 
inte ensamt anses utgöra tillräckliga åtgärder för att tillförsäkra den ankla-
gade minderåriga personen sina rättigheter enligt artikel 6 i EKMR. Enligt 
Europadomstolen hade det därför skett en kränkning av artikel 6.3(c).314  
Enligt Schabas måste rättegångar där barn är anklagade för brott organiseras 
utifrån vad som är bäst för barnet. 315 Det är således viktigt att barn som för-
hörs eller på annat sätt är föremål för utredning får ha en person närvarande 
som ser till barnets bästa under utredningen. Det förefaller närmast illuso-
riskt att barnet självt ska kunna ta till vara på sina rättigheter.  

I rättsfallet Oleg Kolesnik v. Ukraine316 uttalade Europadomstolen att 
kränkningen av rätten till ett rättegångsbiträde blir oåterkallelig när självbe-
lastande uttalanden har lämnats under inledande polisförhör utan att ett rät-
tegångsbiträde har varit närvarande.317 Av rättsfallet framgår det att den nat-
ionella domstolen hade haft kännedom om att personen ifråga inte hade 
haft något juridiskt biträde under de inledande polisförhören. Trots detta 
tillmättes erkännandena från dessa förhör betydelse vid domstolens bevis-
värdering.318 Mot denna bakgrund kom Europadomstolen fram till att det 
hade skett en kränkning av artikel 6.1 och 3(c) i Europakonventionen.319  

Rättsfallet Kurali´c v. Croatia320 gällde också en person som under ett in-
ledande polisförhör erkänt sig skyldig till mord. Europadomstolen konsta-
terade dock att den klagandes erkännande under det första polisförhöret 
var exkluderade från handlingarna i målet. På grund av det kunde erkän-
nandet inte anses ha utgjort en väsentlig del av bevisningen som förebringats 
emot den klagande av åklagaren under domstolsprocessen.321 Enligt Euro-

                                                           
314 Panovits v. Cyprus, Application no, 4268/04, 11 December 2008, p 74 och 77 
samt även Schabas, A, 2015 s 319. 
315 Schabas, A, 2015 s 319. 
316 Oleg Kolesnik v. Ukraine, Application no. 17551/02, 19 November 2009 
317 Oleg Kolesnik v. Ukraine, Application no. 17551/02, 19 November 2009 p. 35 
se också Chukayev v. Russia, Application no. 36814/06, 5 November 2015, p. 98. 
318 Oleg Kolesnik v. Ukraine, Application no. 17551/02, 19 November 2009 p. 37. 
319 Oleg Kolesnik v. Ukraine, Application no. 17551/02, 19 November 2009 p. 38 
och 42-43. 
320 Kurali´c v. Croatia, Application no 50700/07, 15 October 2009 
321 Kurali´c v. Croatia, Application no. 50700/07, 15 October 2009 p. 45. 
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padomstolen hade bevisningen från de inledande förhören därför inte ut-
gjort den enda bevisningen i målet. Den klagande hade också fått möjlighet 
att bemöta den bevisning som fanns emot hen. Mot denna bakgrund kom 
Europadomstolen fram till att artikel 6.1 och 3 inte hade blivit kränkt i fö-
revarande situation.322 

I rättsfallet Blaj v. Romania323 bekräftade Europadomstolen sin tidigare 
rättspraxis om att passivitetsrätten har blivit oåterkalleligt kränkt om erkän-
nanden från inledande polisförhör, där personen inte har blivit företrädd 
av en advokat, används för att fälla en person till ansvar för brott. Det kan 
förklaras så att personen då har blivit väsentligt påverkad av restriktionerna 
att inte få företrädas av en advokat.324 Målet Blaj v. Romania gällde också en 
situation då den klagande inte hade blivit företrädd av en advokat under det 
första förhöret av åklagaren, under vilken hen gjort erkännanden om brott.325 
I målet hade den klagandes erkännanden blivit nedtecknade i en polisrap-
port. Enligt Europadomstolen var det inte tillräckligt för att den klagande 
skulle anses väsentligen påverkad av den åtgärd som myndigheten vidtagit.326 
Europadomstolen noterade därutöver att den klagande hade fått informat-
ion om sina rättigheter under första polisförhöret och att hen hade varit 
representerad av en advokat under hela processen. Enligt Europadomsto-
len hade det därför inte skett någon kränkning av artikel 6.1 och 3(c) i före-
varande mål.327  

Europadomstolens avgöranden går också i linje med rättsfallet Miranda 
v. Arizona.328 Rättsfallet Miranda v. Arizona måste tolkas så att information 
om passivitetsrätten utgör en förutsättning för passivitetsrättens genomslag, 
men att det behövs ytterligare åtgärder för att tillförsäkra brottsanklagade 
personer det skydd som passivitetsrätten innebär. För detta krävs alltså 
någonting ytterligare329 t.ex. rätt till rättegångsbiträde från och med första för-
höret.  

                                                           
322 Kurali´c v. Croatia, Application no. 50700/07, 15 October 2009 p. 48-50. 
323 Blaj v. Romania, Application no. 36259/04, 8 April 2014 
324 Blaj v. Romania, Application no. 36259/04, 8 April 2014, p. 88. 
325 Blaj v. Romania, Application no. 36259/04, 8 April 2014, p. 66. 
326 Blaj v. Romania, Application no. 36259/04, 8 April 2014, p. 96. 
327 Blaj v. Romania, Application no. 36259/04, 8 April 2014, p. 97-99. 
328 Se ovan avsnitt 2.3. 
329 Se ovan avsnitt 2.3. 
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Rättsfallet Alchagin v. Russia330 är belysande avseende förhållandet mellan 
passivitetsrätten och tortyrförbudet. I rättsfallet aktualiserades frågan om 
hur passivitetsrätten ska beaktas i mål där tortyrförbudet åberopats. Rätts-
fallet gällde en person som hade gjort uttalanden under tvång. Uttalandena 
hade sedan använts emot hen vid en efterföljande rättegång. I rättsfallet ut-
talade Europadomstolen att frågan om huruvida förfarandet i sin helhet 
hade varit rättvist331 skulle besvaras med beaktande av om personens rätt till 
försvar hade respekterats.  

 
Europadomstolen har identifierat fyra kriterier som ska beaktas vid en så-
dan bedömning: 

  
 Huruvida det har bevisats att illa behandling har resulterat i att 

självbelastande information har lämnats. 
 Huruvida personen har haft juridiskt biträde i den stunden då er-

kännandena har skett. 
 Användningen av sådana erkännanden för att säkra en fällande 

dom. 
 Existensen av skyddsmekanismer under själva förfarandet för att 

säkra den åtalades möjlighet att bemöta bevisningen emot denne.332 
 

Av p. 1 i uttalandet framgår att passivitetsrätten utgör ett kriterium som ska 
beaktas vid bedömningen av om ett förfarande har gått rättvist till.333 Att det 
har skett en kränkning av artikel 3 i EKMR, innebär alltså inte per automa-
tik att passivitetsrätten har blivit kränkt, men det kan göra det.334 Jag åter-
kommer till detta i avsnitt 3.4.1 om passivitetsrätten som förbud mot tvång.  
För att ytterligare tydliggöra passivitetsrätten sker här nedan analys av rätts-
praxis från Europadomstolen där Europadomstolen har prövat passivitets-
rätten tillämpningsområden och innebörder. 

                                                           
330 Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012. 
331 Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012. 
332 Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012, p. 68. 
333 Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012, p. 68. 
334 Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012, p. 68. 
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Av artikel 35 i EKMR framgår det att ett mål får hänföras till Europadom-
stolen först när alla nationella rättsmedel är uttömda dvs. när ärendet slutli-
gen avgjorts av högsta instans. Vidare framgår att saken inte heller väsentli-
gen får innefatta samma omständigheter som redan prövats av Europadom-
stolen eller omständigheter som redan hänskjutits till internationell under-
sökning eller reglering i annan form och som inte innehåller nya relevanta 
upplysningar. Det innebär att om Europadomstolen t.ex. kommer fram till 
att en talan är uppenbart ogrundad eller utgör ett missbruk av rätten att tala 
enligt artikel 35.3 i EKMR så ska Europadomstolen avvisa talan enligt arti-
kel 35.4 i EKMR. Det får ske när som helst under förfarandet.  

När en enskild väcker talan hos Europadomstolen på grund av att hen 
anser att dennes passivitetsrätt har blivit kränkt har Europadomstolen såle-
des att ta ställning till om det finns någon grund för att pröva ärendet enligt 
artikel 35 i EKMR. Nedan genomförs därför en undersökning av passivi-
tetsrättens tillämpningsområden i olika situationer så som dessa kommer 
till uttryck i Europadomstolens rättspraxis. Undersökningen genomförs 
också med hänsyn tagen till hur Europadomstolen har beaktat artikel 35.3 
och artikel 35.4 i EKMR. 

I rättsfallet Lorelie Stains v. the Untied Kingdom335 prövade Europadomsto-
len om passivitetsrätten kunde anses omfatta en rättelse på eget initiativ. 
Rättsfallet gäller en person som hade avlämnat skriftlig dokumentation av-
seende en utredning om insiderbrott som personen hade varit inblandad i. 
Den skriftliga dokumentationen avlämnades innan personen ifråga hade bli-
vit misstänkt för brott.336 En tid efter att personen lämnat uppgifterna blev 
hen kallad till förhör.337 Efter förhöret inleddes en utredning mot personen. 
Hen hade alltså blivit misstänkt för brott på grund av de uppgifter som hen 
lämnat till utredarna före dess att hen hade blivit anklagad för brott. Under 

                                                           
335 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000. 
336 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000, 
s. 2. 
337 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000, 
s. 3. 
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den efterföljande domstolsprocessen förlitade sig hen på dessa uppgifter. 
Med anledning av detta valde hen också att vara tyst under rättegången. 
Hens skriftliga uttalanden tolkades till hens nackdel. Mot denna bakgrund 
dömdes hen sedermera till ansvar för insiderbrott.338  

I sin talan till Europadomstolen anförde den klagande att hens rätt till en 
rättvis rättegång enligt artikel 6.1 och artikel 6.2 i EKMR hade blivit kränkt. 
Till stöd för talan anförde hen att åklagaren hade använt bevisning i form 
av information som hen hade lämnat till DTI inspektörerna på grund av att 
hen var skyldig till detta enligt engelsk lag.339 Europadomstolen konstaterade 
att den klagande inte hade gjort några invändningar mot att åklagaren hade 
använt uppgifterna som hen lämnat under ed den 7 februari år 1991. Den 
klagande hade tvärtom själv förlitat sig på denna information.340 Europadom-
stolen konstaterade att den skriftliga bevisningen som lämnats av den kla-
gande inte hade varit resultatet av att tvång använts eller av att ekonomiska 
sanktioner påförts den klagande. Europadomstolen uttalade också att den 
skriftliga bevisningen hade behandlats som en relevant omständighet under 
rättegången - inte den enda. Av dessa anledningar fann Europadomstolen 
att den klagandes talan var ogrundad enligt artikel 35.3 i EKMR och skulle 
avvisas enligt artikel 35.4 i EKMR.341 Rättsfallet bör således tolkas så att pas-
sivitetsrätten inte innebär något skydd för en enskild i situationer då perso-
nen frivilligt har beslutat att lämna självbelastande uppgifter till en myndig-
het innan en anklagelse om brott föreligger enligt den autonoma innebör-
den i artikel 6.1 i EKMR. Att det funnits en lagstiftad skyldighet om att 
lämna uppgifter saknade relevans vid Europadomstolens bedömning. 

I rättsfallet Allen v. the United Kingdom342 och Chambaz c. Schweiz343 prö-
vade Europadomstolen passivitetsrättens tillämpningsområden vid uttag av 

                                                           
338 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000, 
s. 3. 
339 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000, 
s. 7. 
340 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000, 
s. 9. 
341 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000, 
s. 9. 
342 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
343 Chambaz c. Suisse, Application no. 11663/04, 5 April 2012. 
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ekonomiska sanktioner på grund av underlåtenhet att deklarera inkomster. 
Vid uttag av ekonomiska sanktioner i skattemål är det viktigt att skilja på tre 
olika situationer. Den första situationen som här avses är när enskilda har 
underlåtit att deklarera på grund av sjukdom eller av annan orsak som per-
sonen ifråga inte kan belastas för.344 Den andra situationen som här avses är 
när skattemyndigheter eller någon annan myndighet misstänker att det finns 
oriktiga uppgifter i en uppgiftsskyldigs redovisning av sina beskattningsbara 
inkomster och därför kräver in uppgifter genom vite eller andra administra-
tiva sanktioner345. Den tredje situationen som här avses är när den uppgifts-
skyldige avsiktligen har underlåtit att deklarera och har fått en varning om 
att det föreligger en anklagelse om brott emot personen.  

I rättsfallet Allen v. the United Kingdom346 prövade Europadomstolen 
om uttag av ekonomiska sanktioner vid underlåtenhet att deklarera kunde 
medföra konflikt med passivitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR. I rättsfallet 
gjorde den klagande gällande att hens rätt att vara passiv hade blivit kränkt 
på grund av att skattemyndigheten hade gett hen en varning om att uttag av 
en ekonomisk sanktion skulle ske om hen inte lämnade uppgifter om sina 
tillgångar.347 Efter att den klagande hade fått en varning så skickade den kla-
gande in ett schema över sina tillgångar till skattemyndigheten. Den kla-
gande blev därefter anklagad för att hen undanhållit skatt från det allmänna 
och fälldes till ansvar för denna anklagelse.348 
 
Europadomstolen uttalade följande:  

”the Court finds that the requirement on the applicant to make a declaration of his 
assets to the Inland Revenue does not disclose any issue under Article 6 § 1, even 
though a penalty was attached to a failure to do so.”349  

Av uttalandet följer att skyldigheten att redovisa sina tillgångar för skatte-
myndigheten inte aktualiserar några konflikter med artikel 6.1 i EKMR. Att 
en straffavgift var kopplat till underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet 
påverkade inte Europadomstolens bedömning. Europadomstolen uttalade 

                                                           
344 Se t.ex. Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 
2002. 
345 Chambaz c. Suisse, Application no. 11663/04, 5 April 2012. 
346 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
347 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002 
348 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
349 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
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också att skyldigheten att redovisa sina inkomster och utgifter är en vanligt 
förekommande skyldighet i medlemsstaterna samt att det skulle vara svårt 
att få skattesystemen att fungera effektivt utan denna skyldighet.350 Europa-
domstolen konstaterade därutöver att passivitetsrätten inte innebär att alla 
metoder som används för att förmå enskilda att lämna uppgifter måste be-
traktas som en kränkning av passivitetsrätten. Detta mål utgjorde inte ett 
exempel på när en ekonomisk sanktion hade använts för att förmå en en-
skild att lämna självbelastande uppgifter. Den ekonomiska sanktionen ut-
gjorde istället själva straffet. 351 Mot denna bakgrund kom Europadomstolen 
fram till att talan var ogrundad enligt artikel 35.3 i EKMR och skulle avvisas 
enligt artikel 35.4 i EKMR.352  

Europadomstolens argumentation måste tolkas så att en situation där en 
enskild får en varning om att ekonomisk sanktion kan tas ut på grund av att 
den uppgiftsskyldige har underlåtit att deklarera inte utgör ett exempel på 
en situation där den uppgiftsskyldige har tvingats till att lämna självbelas-
tande information om ett brott som hen hade begått tidigare. Underlåten-
heten att deklarera uppgifter utgör istället själva brottet och den ekonomiska 
sanktionen utgör straffet.353  

Rättsfallet Allen v. the United Kingdom bör dock jämföras med andra 
rättsfall så som t.ex. Chambaz c. Schweiz.354 Chambaz c. Schweiz gällde en 
situation då skattemyndigheten misstänkte att det fanns oriktiga uppgifter i 
en uppgiftsskyldigs redovisning av sina beskattningsbara inkomster. Med 
hänsyn till detta hade skattemyndigheten krävt in uppgifter av den enskilde 
vid böter. Personen underlät dock att inkomma med efterfrågade uppgifter 
och dömdes därför till böter. Dokumenten som efterfrågades av myndig-
heten hade kunnat styrka misstankarna om brott som riktats mot den kla-
gande. Mot denna bakgrund fann Europadomstolen att artikel 6 i EKMR 
omfattade situationen samt att det inte hade varit förenligt med artikel 6.1 i 
EKMR att tvinga den klagande att överlämna dokumenten till skattemyn-
digheten genom böter.355  

                                                           
350 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
351 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002 
samt Berger, 2006 s. 351. 
352 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
353 Se Berger, 2006 s. 351. 
354 Chambaz c. Suisse, Application no. 11663/04, 5 April 2012. 
355 Danelius, 2012 s 282. 
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Frågan om passivitetsrätten omfattar vittneseden prövades i rättsfallet Serves 
v. the United Kingdom356. Rättsfallet gällde en person som varit officer i den 
franska armén. Den 23 juni 1988 blev hen åtalad för mord.357 Året efter, 
närmare bestämt den 9 oktober år 1989, så ogiltigförklarades utredningen 
mot den klagande.358 Den 19 april 1990 åtalades två andra personer för brott 
på grund av händelsen.359 Under utredningen av de andra två personernas 
inblandning i händelsen blev officeren kallad till förhör som vittne. Hen 
infann sig till förhören, men underlät att avge vittnesed.360 Förhören kunde 
därför inte genomföras. På grund av detta blev officeren också dömd till att 
betala vite, vilket hen ansåg utgjorde en kränkning av hens rätt att vara pas-
siv.361  

Europadomstolen tog upp målet till prövning och konstaterade att offi-
ceren var anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6.1 i 
EKMR vid tidpunkten för förhören.362 Artikel 6.1 i EKMR var alltså tillämp-
lig i målet.363 Det medförde att officeren hade haft rätt att låta bli att svara på 
de frågor som rätten eventuellt hade ställt, men förhören fortskred aldrig så 
långt. Det berodde på att officeren hade vägrat att avlägga vittneseden. Åkla-
garen hade därför inte haft möjlighet att ställa självinkriminerande frågor till 
officeren. Vitet dömdes alltså ut på grund av att officeren hade underlåtit att 
avlägga vittneseden och inte på grund av att officeren vägrat svara på åklaga-
rens frågor. Det uppstod således inte någon situation då officeren skulle ha 
behövt svara på självbelastande frågor från åklagaren.364 Passivitetsrätten 
hade därför inte blivit kränkt enligt Europadomstolens bedömning.365  

                                                           
356 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997. 
357 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 17. 
358 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 18. 
359 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 20. 
360 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 21. 
361 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 22. 
362 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 42. 
363 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 42. 
364 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 47, se 
också Berger, 2006, s. 357. 
365 Serves v. France, Application no, 82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 47. 
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I rättsfallet Cóme and others v. Belgium366 bekräftade Europadomstolen 
att själva vittneseden i sig inte innebär en kränkning av passivitetsrätten. 
Rättsfallet gällde en person som blivit dömd till ansvar för brott på grund av 
uttalanden som hen hade gjort när hen förhördes som vittne. I rättsfallet 
uttalade Europadomstolen att de erkännanden som säkrats inte hade säk-
rats genom tvång emot personens vilja. Informationen hade visserligen läm-
nats under vittnesed, men utan inverkan av annat tvång. Med hänsyn till 
detta kom Europadomstolen fram till att det inte skett någon kränkning av 
artikel 6.1 i EKMR.367 

Av rättsfallen går det således att utläsa att vittneseden i sig omfattas av 
passivitetsrätten om den som ska avlägga den är anklagad för brott enligt 
EKMR:s mening. Vittneseden innebär däremot inte en kränkning av passi-
vitetsrätten i sig. Enligt min tolkning är orsaken till detta att vittneseden syftar 
till att förmå vittnen att uppge riktiga uppgifter under vittnesmålet - om de 
väljer att uttala sig.  

Av rättsfallsundersökningen som hittills genomförts följer också att passi-
vitetsrätten inte är absolut. Det innebär att passivitetsrätten gäller som regel, 
men med vissa undantag dvs. rättspraxis från Europadomstolen kan tolkas 
så att passivitetsrätten kan inskränkas så länge inte inskränkningen under-
minerar själva kärnan i passivitetsrätten eller i rätten till en rättvis rättegång.368 
Nedan följer en undersökning av rättsfall där passivitetsrätten har ansetts 
tillämplig i de enskilda fallen. 

I rättsfallet Imbriocia v. France369 prövade Europadomstolen om passivitets-
rätten kunde anses omfatta ett polisingripande ombord på ett tåg. Rättsfallet 
gäller en person som blev gripen på ett tåg misstänkt för att ha varit delaktig 
i brottslig verksamhet.370 Polisingripandet hade skett under en inledande ut-
redning. Något domstolsförfarande hade således inte inletts. Europadom-

                                                           
366 Cóme and others v. Belgium, Application no. 32492/96, 32547/96, 32547/96, 
33209/96 and 33210/96, 22 June 2000. 
367 Cóme and others v. Belgium, Application no. 32492/96, 32547/96, 32547/96, 
33209/96 and 33210/96, 22 June 2000. p. 128-130. 
368 Se Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000 p. 55. 
369 Imbriocia v. France, Application no. 13972/88, 24 November 1993. 
370 Imbriocia v. France, Application no. 13972/88, 24 November 1993, p. 8-9. 
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stolen hade att ta ställning till om artikel 6 i EKMR kunde omfatta under-
sökningar innan utredningen blivit föremål för brottmålsprocess. Europa-
domstolen uttalade att ett syfte med artikel 6 i EKMR är att säkerställa rätt-
visa rättegångar i alla domstolar där anklagelser om brott kan prövas. Enligt 
Europadomstolen kan artikel 6 i EKMR därutöver behöva beaktas vid in-
ledande undersökningar som ägt rum före en domstolsprocess har påbör-
jats.371 Domstolsförfarandet kan ha blivit allvarligt skadat om passivitetsrätten 
enligt artikel 6 i EKMR inte har beaktats inledningsvis.372  Europadomstolen 
kom fram till att polisingripandet hade inneburit en åtgärd som väsentligt 
påverkat den klagande.373 Den klagande hade därför varit anklagad för brott 
enligt konventionens mening från och med tidpunkten för gripandet.374 Med 
anledning av detta var passivitetsrätten tillämplig i målet. 375  

Av rättsfallet följer således att artikel 6 i EKMR kan omfatta inledande 
undersökningar om brott. Enligt min tolkning av Europadomstolens rätts-
praxis måste passivitetsrätten således beaktas från och med att en enskild 
blir anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR 
dvs. från och med att en enskild blivit väsentligen påverkad av en myndig-
hetsåtgärd. Det kan ha skett före ett ärende har nått domstol.376 Vilka myn-
dighetsåtgärder som utgör en väsentlig påverkan på en enskild bör dock 
avgöras från fall till fall.377 

Som tidigare har konstaterats omfattar passivitetsrätten situationer där en 
eller flera enskilda har blivit väsentligt påverkade av en myndighetsåtgärd. 
Att en enskild har blivit väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd utgör 
således en förutsättning som måste vara uppfylld för att passivitetsrätten ska 

                                                           
371 Imbriocia v. France, Application no. 13972/88, 24 November 1993, p. 36. 
372 Imbriocia v. France, Application no. 13972/88, 24 November 1993, p. 36. 
373 Schabas, A, 2015 s. 280. 
374 Schabas, A, 2015 s. 280. 
375 Imbriocia v. France, Application no. 13972/88, 24 November 1993, p. 38. 
376 Se ovan avsnitt 3.2.2 och jämför med Vasiliadis, 2016 s. 639-660, s. 642 och 
Trechsel, 2015 s 349. 
377 Se ovan avsnitt 3.2.2 och slutsatserna om Europadomstolens test där Europa-
domstolen prövar om den klagande har blivit väsentligt påverkad av myndighetsåt-
gärder som förekommit i de enskilda fallen. 
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anses tillämplig. I detta avsnitt genomförs en rättsfallsundersökning av rätts-
fallen O’Halloran and Francis v. the United Kingdom378, Weh v. Austria379 
och Rieg v. Austria380. Fokus för undersökningen är om det finns ytterligare 
förutsättningar som måste vara uppfylld för att passivitetsrätten ska anses 
tillämplig.381 

Rättsfallet Weh v. Austria382 gällde en person som hade blivit dömd till att 
betala vite på grund av att hen hade lämnat oriktiga uppgifter om vem som 
hade framfört hens bil över de tillåtna hastighetsbegränsningarna.383 I målet 
identifierade Europadomstolen ytterligare en förutsättning som måste före-
ligga för att passivitetsrätten ska vara tillämplig i ett enskilt fall. Enligt Euro-
padomstolen måste det finnas en konkret länk mellan ett straffrättslig förfa-
rande och de uppgifter som efterfrågats genom tvingande åtgärder. Först då 
kan det ske en bedömning av om passivitetsrätten kan anses kränkt enligt 
Europadomstolen.384 I förevarande målet hade det inte funnits någon kon-
kret länk mellan vitet och ett straffrättsligt förfarande. Europadomstolen 
kom därför fram till att användningen av rättsligt tvång för att säkra bevisning 
inte aktualiserade frågor om huruvida det hade skett en kränkning av den 
uppgiftsskyldiges rätt att vara passiv enligt artikel 6.1 i EKMR.385  

 
Europadomstolen uttryckte detta enligt följande:  

”without a sufficiently concrete link with these criminal proceedings the use of com-
pulsory powers (i.e. the imposition of a fine) to obtain information does not raise an 
issue with regard to the applicant's right to remain silent and the privilege against self-
incrimination.”386   

                                                           
378 O’Halloran and Francis v. The United Kingdom, Application nos. 15809/02 
and 25624/02, 29 June 2007. 
379 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004. 
380 Rieg v. Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005. 
381 Se frågeställningarna i ovan avsnitt 1.2 samt ovan avsnitt 1.4.1.2. 
382 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004. 
383 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004, p. 15-16 se också Scha-
bas, A, 2015 s. 301. 
384 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 56. 
385 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 56-57. 
386 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 56. 
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I rättsfallet Rieg v. Austria387 bekräftade Europadomstolen sin bedömning i 
rättsfallet Weh v. Austria, dvs. - om det inte finns konkret länk mellan upp-
gifter som efterfrågas vid t.ex. vite och ett straffrättsligt förfarande så aktua-
liseras inte frågor om passivitetsrätten. I det målet hade den oriktiga inform-
ationen som lämnats av den klagande inte kunnat användas i ett straffrättsligt 
förfarande. Därför hade det inte skett någon kränkning av passivitetsrätten 
enligt Europadomstolens bedömning.388  

Rättsfallet O’Halloran and Francis v. the United Kingdom gällde två per-
soner som blivit uppmanade att skicka in information om vilken person 
som hade kört deras bil när den framförts över tillåtna hastighetsbegräns-
ningar. Den ena personen erkände att hen hade kört för fort, men uppgav 
att hens erkännande inte kunde användas emot hen på grund av att det 
skulle kränka hens rätt att vara passiv. Den andra personen svarade inte 
alls.389 Europadomstolen konstaterade att båda personerna hade fått inform-
ation om att de potentiellt kunde bli åtalade för fortkörning, varför artikel 
6.1 i EKMR tillämplig i målet. Däremot hade det enligt Europadomstolen 
inte skett någon kränkning av passivitetsrätten.390 Det berodde på att det inte 
hade funnits någon konkret länk mellan den oriktiga informationen och ett 
potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande. 391 

Ytterligare frågeställningar om passivitetsrättens tillämpningsområden har 
aktualiserats i situationer där bevismaterial har säkrats under en utredning 
och får användas i ett parallellt förfarande emot samma person. I rättsfallen 
Shannon v. the United Kingdom392, Marttinen v. Finland393 och Macko and 

                                                           
387 Rieg v. Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005. 
388 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 29 och p. 32. Rieg v. 
Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005. Se också O’Halloran and Fran-
cis v. The United Kingdom, Application nos. 15809/02 and 25624/02, 29 June 
2007. 
389 O’Halloran and Francis v. The United Kingdom, Application nos. 15809/02 
and 25624/02, 29 June 2007 p. 9-12 och 17-24. 
390 O’Halloran and Francis v. The United Kingdom, Application nos. 15809/02 
and 25624/02, 29 June 2007 p. 33-36 och p. 62. 
391 O’Halloran and Francis v. The United Kingdom, Application nos. 15809/02 and 
25624/02, 29 June 2007 p. 62. Se också Landau 2007, s. 262. 
392 Shannon v. The United Kingdom, Application no. 6563/03, 4 October 2005 
393 Marttinen v. Finland, Application no. 19235/03, 21 April 2009. 
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Kozubal v. Slovakia394 prövar Europadomstolen passivitetsrättens tillämp-
ningsområden i sådana situationer. Rättsfallet Shannon v. the United King-
dom395 gäller en person som var ordförande i en klubb. Personen hade blivit 
åtalad för bokföringsbrott och försök till bedrägeri. Efter åtalet hade perso-
nen kallats till förhör som syftade till att utreda om det fanns något samband 
mellan klubbens verksamhet och viss annan brottslighet. Personen fick råd 
från sin advokat om att inte inställa sig till förhöret. Med beaktande av ad-
vokatens råd underlät den klagande att inställa sig till förhöret. På grund av 
detta blev hen dömd till böter. Europadomstolen kom fram till att det inte 
var förenligt med artikel 6.1 i EKMR att tvinga personen att inställa sig till 
förhör för att svara på frågor eftersom svaren kunde få betydelse i åtalet mot 
hen.396 Europadomstolen uttalade också att det inte är nödvändigt att ett 
straffrättsligt förfarande har inletts för att passivitetsrätten ska anses tillämp-
lig. Det räcker med att de frågor som potentiellt sätt kan ställas till en person 
har koppling till ett brott som personen är anklagad för.397  

Rättsfallet Marttinen v. Finland398 gäller en person som hade gått i person-
lig konkurs. Med anledning av konkursen hade hen fått frågor om sina till-
gångar under ett borgenärsrättsligt förfarande. Personen vägrade att lämna 
efterfrågade uppgifter med hänvisning till att det inte fanns någon lag som 
hindrade polisen från att använda dessa uppgifter i ett parallellt brottmåls 
förfarande emot hen. Samma dag fick den klagande ett beslut som ålade 
den klagande att betala en administrativ avgift (vite) om hen inte inkom med 
uppgifterna.399 Europadomstolen uttalade att effektiviteten som vitet inne-
bär, inte kunde rättfärdiga att själva kärnan av passivitetsrätten kränks ge-
nom att en person tvingas lämna information genom vite som potentiellt 
sätt skulle kunna vara självbelastande.400 Europadomstolen kom således 
fram till att passivitetsrätten skulle beaktas i målet samt att vitet hade inne-
burit en kränkning av passivitetsrätten.401 
                                                           
394 Macko and Kozubal v. Slovakia, Application no 64054/00 och 64071/00, 19 June 
2007. 
395 Shannon v. The United Kingdom, Application no. 6563/03, 4 October 2005 
396 Danelius, 2012 s 283. 
397 Shannon v. The United Kingdom, Application no. 6563/03, 4 October 2005 p. 
39-41 samt Landau 2007, s. 262. 
398 Marttinen v. Finland, Application no. 19235/03, 21 April 2009. 
399 Marttinen v. Finland, Application no. 19235/03, 21 April 2009 p. 10 
400 Marttinen v. Finland, Application no. 19235/03, 21 April 2009 p. 75. 
401 Marttinen v. Finland, Application no. 19235/03, 21 April 2009 p. 76. 
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Rättsfallet Macko and Kozubal v. Slovakia402 gällde också en person som 
hade anklagats för brott och blivit påförd vite med anledning av att hen un-
derlåtit att uttala sig under ett vittnesförhör avseende en brottsanklagelse 
mot en annan person. Europadomstolen uttalade att artikel 6.1 i EKMR 
inte hade aktualiserats i förevarande målet.403 Enligt Europadomstolen be-
rodde det på att anklagelser som riktades emot den klagande grundade sig 
på andra fakta än de som låg till grund för den första utredningen.404 Det 
fanns inte heller något som visade att den klagandes tystnad under vittnes-
förhöret hade använts emot hen vid den senare rättegången.405  

Rättsfallen måste tolkas så att om en enskild som ska förhöras åberopar 
passivitetsrätten och därför åläggs att vid vite inkomma med bevismaterial 
som skulle kunna användas mot personen i en parallell brottmålsprocess, 
så kan vitet i sig utgöra en kränkning av passivitetsrätten. Dock är det inte i 
strid med artikel 6 i EKMR att kalla personer till vittnesförhör och senare 
ställa dem inför rätta under förutsättning att anklagelserna om brott grundar 
sig på andra fakta än de som efterfrågats under vittnesförhöret. Frågan om 
passivitetsrättens tillämpningsområden i parallella förfaranden har som 
ovan framkommit berott på huruvida bevismaterial som säkrats i ett förfa-
rande får användas i ett annat parallellt förfarande emot samma person där 
denne är misstänkt för brott. Passivitetsrätten bör således beaktas om en 
person som är anklagad för brott kallas till förhör avseende ett annat brott 
men som har koppling till det brottet som personen ifråga är anklagad för.406 

I rättsfallet Shabelnik v. Ukraine407 tog Europadomstolen ställning till passi-
vitetsrättens tillämpningsområde vid brottsrekonstruktion.408 Målet gällde en 

                                                           
402 Macko and Kozubal v. Slovakia, Application no 64054/00 och 64071/00, 19 June 
2007. 
403 Macko and Kozubal v. Slovakia, Application no 64054/00 och 64071/00, 19 June 
2007, p. 49. 
404 Macko and Kozubal v. Slovakia, Application no 64054/00 och 64071/00, 19 June 
2007, p. 51. 
405 Macko and Kozubal v. Slovakia, Application no 64054/00 och 64071/00, 19 June 
2007, p. 53. 
406 Se också Billing, Fenella, 2016 avseende passivitetsrättens tillämpningsområden 
vid transnationellt, internationellt och nationella domstolsprocesser. 
407 Shabelnik v. Ukraine, Application no. 16404/03, 19 February 2009 
408 Shabelnik v. Ukraine, Application no. 16404/03, 19 February 2009, p. 3.  
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person som erkänt sig skyldig till mord under ett inledande polisförhör där 
hen betraktats som vittne.409 Dagen efter erkännandet genomfördes en 
brottsrekonstruktion med den klagande för att kontrollera trovärdigheten i 
personens självbelastande uppgifter.410 Under brottsrekonstruktionen hade 
den klagande fortfarande betraktats och behandlats som ett vittne. Europa-
domstolen uttalade att rekonstruktioner av brott är utredningsåtgärder som 
huvudsakligen anordnas tillsammans med en brottsmisstänkt. Enligt Euro-
padomstolen visade utredningsåtgärden att det fanns en misstanke mot per-
sonen ifråga. Europadomstolen gjorde därför bedömningen att personen 
också blivit väsentligt påverkad av myndighetsåtgärden bestående av en 
brottsrekonstruktion. Artikel 6 i EKMR skulle således beaktas i målet.411 

Rättsfallen Heaney and McGuinness v. Irland,412 Quinn v. Ireland413 och J.B. 
v. Switzerland414 är belysande avseende hur Europadomstolen har beaktat 
passivitetsrätten när tvång har använts för att säkra bevisning. I rättsfallet 
Heaney and McGuinness v. Irland415 tog Europadomstolen ställning till om 
statens intresse av att effektivt beivra terrorbrott kunde anses utgöra en god-
tagbar ursäkt för att använda fängsling som rättsligt tvång om en person som 
var misstänkt för terrorbrott underlät att svara på frågor. Den lagstiftning 
som upprätthöll denna ordning var sektion 52 i 1939 års lag (section 52 of 
the 1939 act).416 Europadomstolen kom fram till att denna lagstiftning syf-
tade till att förmå människor som var misstänkta för terrorbrott att lämna 

                                                           
409 Shabelnik v. Ukraine, Application no. 16404/03, 19 February 2009, p. 11. 
410 Shabelnik v. Ukraine, Application no. 16404/03, 19 February 2009, p. 12. 
411 Shabelnik v. Ukraine, Application no. 16404/03, 19 February 2009 p. 57. 
412 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000. 
413 Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000 
414 J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001.  
415 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000. 
416 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000 p. 24 
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information som hade koppling till de anklagelser som riktats emot perso-
nerna. Effekterna av lagstiftningen var att den underminerade själva kärnan 
i passivitetsrätten.417 Mot denna bakgrund kom Europadomstolen fram till 
att lagstiftningen kränkte passivitetsrätten generellt och i förevarande fall.418 
Europadomstolens argumentation i rättsfallet visar att passivitetsrätten gäller 
oavsett vilket brott som den anklagade är misstänkt för.419 

I rättsfallet Quinn v. Ireland420, bekräftade Europadomstolen sina slutsat-
ser i Heaney and McGuinness v. Irland.421 I rättsfallet uttalade Europadom-
stolen också att den klagande i målet hade hamnat i en situation där perso-
nen bara hade två val dvs. att antingen vara tyst och riskera rättsligt tvång 
eller tala och riskera att lämna självbelastande information som skulle 
kunna användas emot personen vid ett faktiskt eller potentiellt efterföljande 
straffrättsligt förfarande.422 Valde personen det första alternativet hade hen 
kunnat bli fängslad i upp till sex månader. Valde personen det senare alter-
nativet hade det kunnat resultera i att svaren hade använts emot hen i en 
efterföljande brottmålsprocess.423 Den klagande hade valt att vara tyst vilket 
hade lett till att hen hade dömts till fängelse. Mot denna bakgrund ansåg 
Europadomstolen att passivitetsrätten inte hade respekterats.424  

I rättsfallet J.B. v. Switzerland425 prövade Europadomstolen om uttag av 
ekonomisk sanktion hade inneburit en kränkning av passivitetsrätten. Rätts-
fallet gällde en pensionerad skidåkare som blivit påförd vite.  Anledningen 
till det var att hen underlåtit att till skattemyndigheten skicka in efterfrågad 
information avseende sina investeringar mellan åren 1979 – 1985. Schwei-
ziska staten angav att vitet inte hade utgjort något tvångsmedel för att förmå 
den uppgiftsskyldige att lämna belastande uppgifter. Europadomstolen kom 

                                                           
417 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000 p. 55. 
418 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000 p. 59. 
419 Schabas, A, 2015 s. 287. 
420 Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000 
421 Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000, p. 56. 
422 Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000, p. 54. 
423 Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000, p. 54. 
424 Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000, 60. 
425 J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 jämför med rättsfallet 
Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002.i ovan 
avsnitt 3.3.3. 
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dock fram till motsatt slutsats dvs. vitet hade haft karaktären av ett rättsligt 
tvångsmedel i det förevarande målet. Vitet hade därför inte varit förenligt 
med passivitetsrätten.426 

Vid analys av Europadomstolens rättspraxis framgår att olika typer av 
tvång kan förekomma i samband med att bevis säkras. Av Europadomsto-
lens rättspraxis framgår också att sättet på vilket bevisning säkras och senare 
används under en brottmålsrättegång, kan få betydelse vid prövningen av 
om passivitetsrätten kan anses kränkt eller inte dvs. om bevisning säkras 
genom tvång och sedan tillmäts betydelse under en efterföljande rättegång, 
så kan det innebära en kränkning av passivitetsrätten. Av vad som hittills 
framkommit kan tvånget vara lagstiftat. Det kan t.ex. bestå av lagstiftade eko-
nomiska sanktioner och andra straffrättsliga påföljder som aktualiseras vid 
underlåtenhet att t.ex. uppfylla en lagstiftad skyldighet att lämna uppgifter.427 
När Europadomstolen beaktar passivitetsrätten tar Europadomstolen också 
hänsyn till om och i vilken grad tvång har använts. Rättsfallen bör således 
tolkas så att hur bevisningen har säkrats är av betydelse för om passivitets-
rätten kan anses kränkt. Att passivitetsrätten innebär ett förbud mot tvång 
bekräftas av Europadomstolen i rättsfallen Jalloh v. Germany428, Gäfgen v. 
Germany429. I målen prövade Europadomstolen om kränkningar av förbu-
det mot tortyr i artikel 3 i EKMR även kan utgöra kränkning av passivitets-
rätten.430  

Rättsfallet Gäfgen v. Germany431 gäller en person som blivit utsatt för tor-
tyr i samband med ett polisförhör.432 Av rättsfallet framgår att förbudet mot 

                                                           
426 J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 p. 69-71. 
427 J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 p. 69-71, se också 
Chambaz c. Suisse, Application no. 11663/04, 5 April 2012 I ovan avsnitt 3.3.3. 
428 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
429 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010. 
430 Se ovan avsnitt 3.2.5 och Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 Janu-
ary 2012. 
431 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010. 
432 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010, p, 75. 
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tortyr i artikel 3 i EKMR utgör en absolut rättighet. Det innebär att använd-
ning av tortyr i samband med förhör inte kan rättfärdigas av något intresse.433  
Av domen kan utläsas att rätten till ett rättvist straffrättsligt förfarande och 
det absoluta förbudet mot tortyr sätts ur spel om en kränkning av artikel 3 i 
EKMR får en direkt betydelse för utgången i det straffrättsliga förfarandet.434 
I det förevarande målet gjorde Europadomstolen dock bedömningen att 
den fällande domen grundade sig på erkännanden som den anklagade hade 
gjort under själva rättegången och inte på uttalandet från det första polisför-
höret. Europadomstolen kom fram till att den särskilda omständigheten i 
målet innebar att den bevisning som säkrats i strid med artikel 3 i EKMR, 
inte hade haft någon avgörande betydelse för den fällande domen. Europa-
domstolen kom därför fram till att det inte hade skett någon kränkning av 
passivitetsrätten.435 

I rättsfallet Jalloh v. Gemany kom Europadomstolen fram till motsatt 
slutsats jämfört med Gäfgen v. Germany. Jalloh v. Gemany gällde en person 
som iakttagits av en polis i samband med att hen lämnat över små plastpåsar 
till minst två personer i utbyte mot pengar. Polismannen misstänkte att på-
sarna innehöll narkotika. När polisen grep den klagande, svalde hen påsen 
som hen hade i munnen. Polisen fann inga droger och förde den klagande 
till sjukhus. På sjukhuset vägrade hen att ta kräkmedel. Läkarna tvingade 
därför den klagande att kräkas upp påsen genom att föra ned en slang ge-
nom näsan och fylla den med en saltlösning.436  Påsen visade sig innehålla 
narkotika.437 Det medförde att den klagande blev dömd till fängelse i ett år.438 
I målet aktualiserades frågan om sättet på vilket bevisningen säkrats och se-
dan använts kunde anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten.439 Innan 

                                                           
433 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010, p. 176 jämför med 
rätten till rättegångsbiträde i ovan avsnitt 3.3.5.4. och t.ex. rättsfallet Magee v. the 
United Kingdom, Application no, 2835/95, 6 June 2000 där det framgår att rätten 
till rättegångsbiträde får inskränkas med hänsyn till statens intresse under förutsätt-
ning att staten kan anföra godtagbara skäl för detta. 
434 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010, p. 178. 
435 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010, p. 187. 
436 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 11-13. 
437 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 13. 
438 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 20. 
439 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 115 – 116. 
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Europadomstolen genomförde denna prövning så identifierade Europa-
domstolen fyra kriterier som bör beaktas vid prövning av om passivitetsrät-
ten har blivit kränkt. 

 
Kriterier är följande:  

 
 Karaktären och graden av tvång som har använts för att säkra bevis-

ning,  
 Betydelsen av det allmänna intresset i utredningen och straffet för 

brottet ifråga  
 Existensen av skyddsmekanismer som den anklagade kan utnyttja 

under förfarandet,  
 På vilket sätt som den säkrade bevisningen har beaktats i en faktisk 

efterföljande straffrättslig process440  
 

I rättsfallet Jalloh prövade Europadomstolen det första och det fjärde krite-
riet tillsammans. Vid prövningen av det första kriteriet kom Europadomsto-
len fram till att tvånget som hade använts vid bevissäkringen var så grovt att 
det utgjorde kränkning av tortyrförbudet i artikel 3 i EKMR.441 Vid pröv-
ningen av det fjärde kriteriet konstaterade Europadomstolen att bevisningen 
som säkrats genom tvång hade använts emot den klagande under den efter-
följande straffrättsliga processen. Med hänsyn till detta hade det också skett 
en kränkning av artikel 6.1 i EKMR.442 Europadomstolens motivering kan 
tolkas så att det andra kriteriet inte skulle tillmätas betydelse på grund av att 
tortyrförbudet är absolut. Det får därför inte inskränkas. Det tredje kriteriet 
kan tolkas så att de rättighetsgarantier som ingår i rätten till en rättvis rätte-
gång ska beaktas vid prövningen av om ett förfarande har varit rättvist.443  

I målet Jalloh kom Europadomstolen således fram till att det hade skett 
en kränkning av passivitetsrätten. Mot denna bakgrund finns det stöd för 
slutsatsen att kriterierna som Europadomstolen identifierade i rättsfallet 
Jalloh är alternativa. Däremot finns det inget som tyder på att det inte skulle 

                                                           
440 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117, se också ovan 
avsnitt 1.4.1.2 samt Vasiliadis, 2016 s. 645-646. 
441 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 99 och p. 115. 
442 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 123 se Schabas, A, 
2015, s. 171-172. 
443 Se Schabas, A, 2015 s. 287. 
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var förenligt med Europadomstolens rättspraxis att göra en kumulativ be-
dömning av kriterierna vid prövning av om det har skett en kränkning av 
passivitetsrätten.444 

I rättsfallet Saunders v. the United Kingdom445 ägnade åklagaren tre dagar åt 
att läsa upp innehållet ur ett förhörsprotokoll. En fråga som Europadom-
stolen hade att ta ställning till i det rättsfallet var om ett sådant förfarande 
kunde anses förenligt med passivitetsrätten.446 Rättsfallet gällde en person 
som varit anställd som direktör hos ett bolag vid tidpunkten för en misstänkt 
aktiemanipulation.447 Den 10 december år 1986 startades en utredning. 
Secretary of State for Trade and Industry, DTI, hade gett inspektörer i upp-
gift att utreda affären. Inspektörerna inledde utredningen genom att genom-
föra förhör.448 Den klagande blev förhörd av inspektörerna vid flera tillfällen 
mellan februari och juni år 1987. Under dessa förhör var den klagande skyl-
dig att svara på inspektörernas frågor enligt engelsk lag. Om hen hade vägrat 
att svara på frågorna så hade hen kunnat bli dömd till att betala böter eller 
till fängelse upp till två år. Det var också tillåtet enligt engelsk lag att använda 
bevisningen emot den person som hade förhörts.449 Vid utredningen säkra-
des även dokument och annat skriftligt material.450   

Under den första veckan i maj år 1987 inledde polisen en utredning om 
brott. I samband med detta lämnades alla transskripte från intervjuerna och 

                                                           
444 Se ovan avsnitt 1.4.1.2 och rättsfallet Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Swe-
den, Application no. 36985/97, 23 July 2002, p. 76, Janosevic v. Sweden, Applica-
tion no. 34619/97, 23 July 2002, p. 65.   
445 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996. 
446 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 69 samt Berger, 2006 s. 360. 
447 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 17, I.J.L. and others v. The United Kingdom, Application nos. 29522/95, 
30056/96 and 30574/96, 19 September 2000, p. 10. 
448 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 18-19. 
449 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 47-50. 
450 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 22. 
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andra dokument som säkrats av DTI över till polisen.451 Dokumenten ut-
gjorde sedan grunden i den bevisning som åklagaren lade fram emot den 
klagande under den efterföljande rättegången. Att den klagande inlednings-
vis valt att vara tyst under rättegången resulterade i att åklagaren som ovan 
angetts ägnade tre dagar åt att läsa upp innehållet från tidigare polisförhö-
ren.452 Uppläsningen medförde att den klagande beslutade sig för att svara 
på frågor under rättegången. Det ledde till att personen blev korsförhörd453 
och sedermera dömd till fängelse.454  

 
I målet förklarar Europadomstolen passivitetsrättens enligt följande: 

“The right not to incriminate oneself, in particular, presupposes that the prosecution 
in a criminal case seek to prove their case against the accused without resort to evi-
dence obtained through methods of coercion or oppression in defiance of the will 
of the accused.”455 

Europadomstolens uttalande kan tolkas så att passivitetsrätten innebär att 
åklagaren har ansvaret för att bevisa skuld och att det måste ske utan an-
vändning av bevisning som har säkrats genom tvångsmässiga metoder som 
kränker den anklagade personens rätt att vara tyst.456 Europadomstolen ut-
talade också att passivitetsrätten främst handlar om att visa respekt för den 
anklagades vilja att vara tyst.457 Europadomstolen angav därutöver att passi-
vitetsrätten inte omfattar bevisning som har säkrats från den enskilda och 
som existerar oberoende av den enskildes vilja, så som t.ex. DNA.458 I det 

                                                           
451 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 26. 
452 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 31. 
453 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 31. 
454 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 34, se också Berger, 2006 s. 359. 
455 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 68. 
456 Se ovan avsnitt 3.2.3 och 3.4.1. 
457 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 69. 
458 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 69 se också Vasiliadis, 2016, s. 645. 
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förevarande målet konstaterade Europadomstolen att den klagande hade 
varit utsatt för rättsligt tvång i samband med förhören. Detta hade inte ifrå-
gasatts av parterna.459  

 
I domen anges också: 

”In sum, the evidence available to the Court supports the claim that the transcripts 
of the applicant’s answers, whether directly self-incriminating or not, were used in 
the course of the proceedings in a manner which sought to incriminate the appli-
cant.”460[…] “the interviews must have exerted additional pressure on the applicant 
to give testimony during the trial rather than to exercise his right to remain silent.”461  

Europadomstolens argumentation i målet ger således stöd för slutsatsen att 
åklagarens agerande i målet Saunders v. The United Kingdom försatte den 
klagande i en situation där hen kände sig pressad att svara på frågor inför 
rätten. Enligt min tolkning måste Europadomstolen ha tolkat situationen så 
att material från de inledande förhören hade använts på ett sätt som kränkte 
den klagandes rätt att vara tyst under själva rättegången.462 I målet gjorde 
Europadomstolen bedömningen att uppläsandet av transkriptionen under 
det straffrättsliga domstolsförfarandet hade utgjort en kränkning av den kla-
gandes rätt att vara tyst enligt artikel 6 i EKMR.463  

I rättsfallet I.J.L and others v. the United Kingdom464 bekräftade Europa-
domstolen sin bedömning i rättsfallet Saunders v. the United Kingdom.465 
Om en person lämnar muntliga uppgifter under rättslig tvång och uppgif-
terna sedan läses upp av åklagaren under en efterföljande straffrättslig pro-
cess i syfte att få personen att svara på frågor under själva rättegången, så 

                                                           
459 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 70. 
460 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 72. 
461 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 73. 
462 Se Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 72 och jämför med Landau 2007, s. 263-264. 
463 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 76. 
464 I.J.L. and others v. The United Kingdom, Application nos. 29522/95, 30056/96 
and 30574/96, 19 September 2000 
465 Kansal v. The United Kingdom, Application no. 21413/02, 27 April 2004 p. 28. 
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utgör uppläsningen en kränkning av passivitetsrätten.466 Rättsfallet I.J.L and 
others v. the United Kingdom467 har en koppling till Saunders v. the United 
Kingdom på grund av att rättsfallet gäller de personer som blivit åtalade för 
att ha tagit emot mutor i samband med den aktiemanipulation som varit 
föremål för utredning i rättsfallet Saunders v. the United Kingdom. I rätts-
fallet I.J.L and others v. the United Kingdom åberopades passivitetsrätten 
på grund av att det förekommit ett samarbete mellan DTI och åklagaren 
som de åtalade personerna inte haft kännedom om. Intervjuerna med di-
rektören för bolaget hade även använts mot de personerna som stod åtalade 
för andra brott.468 Europadomstolen fann ingen anledning att göra en annan 
bedömning än i Saunders v. the United Kingdom och kom således än en 
gång fram till att användandet av transkripterna under rättegången hade ut-
gjort en kränkning av artikel 6.1 i EKMR.469 

Schabas diskuterar rättsfallen Saunders v. The United Kingdom och I.J.L 
and others v. the United Kingdom samt om huruvida omvänd bevisbörda 
kan anses förenlig med passivitetsrätten. I praktiken används omvänd be-
visbörda för att förmå den anklagade att svara på frågor och lämna bevis-
ning. Utgångspunkten är då att den anklagade har tillgång till information 
som inte kan säkras på annat sätt än genom att den anklagade lämnar in-
formationen.470 Informationen som säkrats kan till en början verka ha en 
icke-fällande natur, men kan komma att användas under en senare straff-
rättslig process till stöd för ett åtal emot den tilltalade. Informationen kan 
då användas för att ifrågasätta de anföranden som den tilltalade gör och/eller 
för att underminera den tilltalades trovärdighet under rättegången.471 Saun-

                                                           
466 Kansal v. The United Kingdom, Application no. 21413/02, 27 April 2004 p. 28-
29. 
467 I.J.L. and others v. The United Kingdom, Application nos. 29522/95, 30056/96 
and 30574/96, 19 September 2000 
468 I.J.L. and others v. The United Kingdom, Application nos. 29522/95, 30056/96 
and 30574/96, 19 September 2000p. 14-17. 
469 I.J.L. and others v. The United Kingdom, Application nos. 29522/95, 30056/96 
and 30574/96, 19 September 2000 s. 34 p. 1-3. 
470 Schabas, A, 2015 s. 300. 
471 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 71, Schabas, A, 2015 s. 319. 
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ders och I.J.L visar också att hur myndigheter beaktar passivitetsrätten un-
der inledande utredningar av brott kan få betydelse vid bedömningen av om 
passivitetsrätten kan anses kränkt i ett senare skede av utredningen.472 

Som tidigare konstaterats finns det ett nära samband mellan oskyldighets-
presumtionen och passivitetsrätten.473 Rättsfallen John Murray v. The Uni-
ted Kingdom,474 O´Donnell v. the United Kingdom475 Averill v. the United 
Kingdom476, Sorokins and Sorokina v. Latvia477, Condron v. the Untied King-
dom478 och Adetoro v. the United Kingdom479 kan ge vägledning om hur 
Europadomstolen har beaktat detta samband vid prövning av passivitetsrät-
ten. I rättsfallen aktualiserades frågor om det varit förenligt med passivitets-
rätten att tolka den klagandes tystnad emot denne.  

Rättsfallet John Murray v. The United Kingdom gäller en person som 
hade blivit tagen på bar gärning i ett hus på Nord Irland där en polisinfor-
matör hade hållits som gisslan. När polisen och den klagande hade kommit 
till polisstationen så fick den klagande information om att hen hade rätt att 
vara tyst. Efter det blev hen förhörd. Under förhöret uppgav hen att hen 
inte hade något att säga.480 Hen fortsatte att vara tyst under hela utredningen 
samt under den efterföljande rättegången. Under rättegången gav polisinfor-
matören ett vittnesmål. Under vittnesförhöret identifierade polisinformatö-
ren den klagande som en av de personer som hållit polisinformatören 
fången i huset. Domaren uppmanade därför den klagande att förklara var-
för hen hade befunnit sig i huset när polisen kommit till platsen, men den 

                                                           
472 Nowak, 2003, s. 227 samt ovan angivna stycke 3.4.2 och 5.2.4. 
473 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
474 John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February 
1996. 
475 O´Donnell v. the United Kingdom, Application no. 16667/10, 7 April 2015. 
476 Averill v. The United Kingdom, Application no. 36408/97, 6 June 2000. 
477 Sorokins and Sorokina v. Latvia, Application no. 45476/04, 28 May 2013. 
478 Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000 
479 Adetoro v. The United Kingdom, Application no. 46834/06, 20 April 2010 
480 John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February 
1996 p. 11. 
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klagande fortsatte att vara tyst. Det resulterade i att hen dömdes till fängelse 
för frihetsberövande av polisinformatören.481  

Av rättsfallet framgår att passivitetsrätten inte är en absolut rättighet.482  En-
ligt min tolkning innebär det att passivitetsrätten gäller som regel, men med 
undantag dvs. passivitetsrätten kan inskränkas på grund av godtagbara skäl 
utan att inskränkningen i sig innebär en kränkning av passivitetsrätten. Det 
handlar om att hitta balans mellan två extremiteter dvs. när det inte finns 
någon bevisning alls – och när det finns så mycket bevisning så att den som 
är anklagad för brott har anledning att förklara sig.  

Enligt Europadomstolen hade åklagaren i målet John Murray v. The Uni-
ted Kingdom lagt fram så pass mycket bevisning så att det hade funnits an-
ledning för den klagande att förklara sig. Om den klagande inte hade varit 
delaktig i kidnappningen, varför hade den klagande då befunnit sig i huset 
tillsammans med den kidnappade personen när polisen kom dit? Med an-
ledning av att den klagande inte hade förklarat sin vistelse i huset så fanns 
det inget som motbevisade åklagarens slutsatser om att den klagande hade 
varit delaktig i kidnappningen. Därutöver konstaterade Europadomstolen 
att personens tystnad inte hade lett till någon ytterligare anklagelse emot 
denne eller till att något tvångsmedel hade använts för att få denne att er-
känna brott. Tystnaden hade inte heller varit det enda beviset som lagts till 
grund för den fällande domen.483 Mot denna bakgrund kom Europadom-
stolen fram till att passivitetsrätten inte hade blivit kränkt.484 

Rättsfallet John Murray visar att även om en brottsanklagad person får 
välja att vara tyst under polisförhör och efterföljande rättegång, så är det inte 
alltid till fördel för den som anklagats för brottet att vara tyst. Om en person 
väljer att vara tyst och därför misslyckas med att bemöta och förklara åkla-
garens bevisning, får tystnaden tolkas emot personen ifråga enligt Europa-
domstolen. En tilltalads tystnad får dock aldrig ensamt ligga till grund för en 
fällande dom.485 I rättsfallen O´Donnell v. the United Kingdom, Averill v. 
                                                           
481 John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February 
1996 p. 22-23. 
482 John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February, 
1996 p. 47 samt Vasiliadis, 2016 s. 645. 
483 John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February, 
1996 p. 48 
484 Danelius, 2012 s 284-285. 
485 O´Donnell v. the United Kingdom, Application no. 16667/10, 7 April 2015, p. 
48. 
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the United Kingdom och Sorokins and Sorokina v. Latvia bekräftade Euro-
padomstolen denna bedömning. 

I rättsfallet O´Donnell v. the United Kingdom486 hade det funnits omfat-
tande bevisning emot den klagande. Det hade alltså funnits anledning för 
den klagande att förklara sig. Europadomstolen kom således fram till slut-
satsen att den fällande domen emot den klagande inte uteslutande kunde 
ha grundats på den klagandes erkännanden.487 Det hade därför inte skett 
någon kränkning av artikel 6.1 i EKMR.488 

Rättsfallet Averill v. the United Kingdom489 gällde en person som dömts 
för mord. Polisen kom till platsen kort efter att morden hade skett och om-
händertog två balaklavamasker på brottsplatsen. Senare samma dag greps 
en person misstänkt för inblandning i morden. Strax efter att polisen hade 
fört personen till polisstationen genomfördes förhör, men personen valde 
att vara tyst. Polisen omhändertog också en kam och kläder som tillhörde 
personen. Efter vidare utredning kunde det konstateras att fibrerna i två 
balaklavamasker som funnits på brottsplatsen stämde överens med det fiber 
som fanns i den klagandes kam som omhändertagits av polisen.490 Enligt 
Europadomstolen hade tillräckligt med bevisning säkrats för att ge den an-
klagade personen anledning att förklara sig. Att den nationella domstolen 
hade beaktat personens tystnad under polisens inledande förhör till nackdel 
för personen kunde således inte anses utgöra en kränkning av passivitetsrät-
ten enligt artikel 6.1 i EKMR.491  
 
I rättsfallet anges följande angående domarens motivering: 

”It clearly emerges from the judgment given by the trial judge that the applicant was 
not convicted solely or mainly on account of his silence.”492 

                                                           
486 O´Donnell v. the United Kingdom, Application no. 16667/10, 7 April 2015. 
487 O´Donnell v. the United Kingdom, Application no. 16667/10, 7 April 2015, p. 
54. 
488 O´Donnell v. the United Kingdom, Application no. 16667/10, 7 April 2015, p. 
62. 
489 Averill v. The United Kingdom, Application no. 36408/97, 6 June 2000. 
490 Averill v. The United Kingdom, Application no. 36408/97, 6 June 2000 p. 8-24, 
samt ovan avsnitt 3.4.2 om DNA som bevismedel. 
491 Averill v. The United Kingdom, Application no. 36408/97, 6 June 2000 p. 50-
52. 
492Averill v. The United Kingdom, Application no. 36408/97, 6 June 2000, p. 50. 
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Av uttalandet framgår också att Europadomstolen gjort bedömningen att 
det tydligt framgått av domarens motivering att tystnaden inte utgjorde den 
ända grunden för den fällande domen. Europadomstolen bekräftar således 
sin tidigare rättspraxis i fallet John Murray om att en domstol får dra slutsat-
ser som är till nackdel för en tilltalad person om det finns tillräckligt med 
bevisning emot personen. Dock måste grunderna för domstolens slutsatser 
tydligt framgå i domen. 

I rättsfallet Sorokins and Sorokina v. Latvia493 prövade Europadomstolen 
återigen frågan om självbelastande erkännanden hade använts på ett sätt 
som kränkte passivitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR. Europadomstolen 
tolkade omständigheterna i målet så att erkännandena inte hade exkluderats 
från ärendet. Den nationella domstolen hade också gjort en kritisk analys 
av erkännandet. Enligt Europadomstolen fanns det därutöver ingenting som 
visade att den nationella domstolen enbart hade beaktat det självbelastande 
erkännandet när den avgjorde målet. Europadomstolens slutsats blev därför 
att det inte hade skett någon kränkning av den klagandes rätt att vara pas-
siv.494 

I rättsfallen Condron v. the Untied Kingdom495 och Adetoro v. the United 
Kingdom496 gällde frågor om huruvida rätten hade beaktat tystnadens orsa-
ker i tillräcklig grad samt om huruvida rätten hade lämnat tillräckliga förkla-
ringar om grunden till varför tystnaden hade tolkats emot den som varit 
anklagad för brott. I rättsfallen kommer Europadomstolen fram till motsatta 
slutsatser. Rättsfallet Condron v. the Untied Kingdom497 gällde två personer 
som var misstänkta för narkotikahandel. När de två personerna skulle delta 
i det första polisförhöret hade de mått så dåligt att deras advokat avrådde 
dem från att tala. Det medförde att de klagande valde att inte säga något 
under det första polisförhöret.498 Först senare under rättegången förklarade 

                                                           
493 Sorokins and Sorokina v. Latvia, Application no. 45476/04, 28 May 2013. 
494 Sorokins and Sorokina v. Latvia, Application no. 45476/04, 28 May 2013, p. 112. 
495 Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000 
496 Adetoro v. The United Kingdom, Application no. 46834/06, 20 April 2010 
497 Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000 
498 Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000 p. 13-
17. 
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de att de aldrig varit inblandade i narkotikahandel.499 De klagande blev 
dömd för brott emot sitt nekande.500 

Till skillnad mot vad som var fallet i John Murray, hade de klagande i 
rättsfallet Condron v. the Untied Kingdom alltså gett en förklaring till varför 
de valt att vara tysta under de inledande polisförhören under den efterföl-
jande rättegången. Under den efterföljande rättegången hade de klagande 
också nekat till brott. Förklaringen skulle ha beaktats av rätten, men så hade 
inte skett. Enligt Europadomstolen hade det därför inte varit förenligt med 
passivitetsrätten enligt artikel 6.1 i EKMR att tolka de klagandes tystnad 
emot dem vid den efterföljande rättegången. 

Rättsfallet Adetoro v. the United Kingdom501 gällde en situation där en 
domare hade lämnade öppet för juryn att dra slutsatser av den klagandes 
tystnad som var till nackdel för den klagande, utan att ange grunden för 
detta i tillräcklig omfattning.502 Enligt Europadomstolen hade det dock fun-
nits tillräckligt med bevisning i målet. På grund av detta gjorde Europadom-
stolen bedömningen att en korrekt information från domaren till juryn inte 
hade varit avgörande för om personen i fråga skulle ha dömts för brottet 
eller inte. Av den anledningen fann Europadomstolen att förfarandet, i sin 
helhet, hade levt upp till kraven enligt artikel 6.1 i EKMR.503  

Condron v. the Untied Kingdom och Adetoro v. the United Kingdom 
bör tolkas så att om en person som anklagats för brott väljer att vara tyst på 
grund av att personen har fått det rådet av sin advokat eller av annan orsak, 
måste rätten beakta detta vid sin bedömning av om huruvida det är förenlig 
med passivitetsrätten att tolka personens tystnad till nackdel för denne.504 
Det har även bekräftats i tidigare rättspraxis från Europadomstolen.505 Om 
rätten har fått information om tystnadens orsaker, men inte beaktar detta i 
tillräcklig grad så kan det ha skett en kränkning av passivitetsrätten om rätten 
tolkar tystnaden emot den anklagade.  
                                                           
499 Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000 p. 19. 
500 Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000 p. 
23. 
501 Adetoro v. The United Kingdom, Application no. 46834/06, 20 April 2010 
502 Adetoro v. The United Kingdom, Application no. 46834/06, 20 April 2010 p. 
55. 
503 Adetoro v. The United Kingdom, Application no. 46834/06, 20 April 2010 p. 
56-58. 
504 Se Berger, 2006 s. 376. 
505 Beckles v. The United Kingdom, Application no. 44652/98, 8 October 2002. 
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I rättsfallet P.G. and J.H. v. the United Kingdom,506 Allan v. the United 
Kingdom507 och Bykov v. Russia508 utvecklar Europadomstolen sin rätts-
praxis om hur bevissäkringen kan påverka bedömningen av om förfarandet 
kan anses förenligt med passivitetsrätten. I rättsfallet P.G and J.H. v. The 
United Kingdom hade de klagande misstänks för att ha planerat ett väpnat 
rån. Innan gripandet hade polisen installerat avlyssningsutrustning i en lä-
genhet. När de klagande blivit gripna installerades avlyssningsutrustning i 
deras cell. En expert lyssnade sedan på inspelningen och uttryckte sig så att 
det var troligt att det var de misstänka personerna som pratade på inspel-
ningen. Inspelningarna godtogs som bevis under rättegången utan att exper-
ten hördes i rättssalen. Experten fick istället ge ett avskilt vittnesmål till do-
maren509 och rätten valde att godta denna bevisning.  

 
Europadomstolen uttalade följande:510  

“It is not the role of the Court to determine, as a matter of principle, whether partic-
ular types of evidence – for example, unlawfully obtained evidence – may be admis-
sible or, indeed, whether the applicant was guilty or not. The question which must 
be answered is whether the proceedings as a whole, including the way in which the 
evidence was obtained, were fair. This involves an examination of the alleged “un-
lawfulness” in question and, where violation of another Convention right is con-
cerned, the nature of the violation found.”511 

Av uttalandet följer att det inte är Europadomstolens roll att bedöma om 
bevisningen har säkrats i enlighet med lagen eller om bevisen ska avvisas 
eller om den som har anklagats för brott är skyldig eller inte. Den fråga som 
Europadomstolen har att besvara är om förfarandet i sin helhet, med beak-
tande av alla omständigheter i det enskilda fallet, inklusive på vilket sätt som 

                                                           
506 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98, 25 September 
2001. 
507 Allan v. the United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 November 2002. 
508 Bykov v. Russia, Application no. 4378/02, 10 March 2009. 
509 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001, p. 8-23. 
510 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001 p. 76. 
511 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001 p. 76. 
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bevisningen säkrats har varit rättvist. Europadomstolen tolkade omständig-
heterna i målet P.G and J.H. v. The United Kingdom så att det inte hade 
förekommit något tvång i samband med att uttalandena gjordes. Mot denna 
bakgrund kom Europadomstolen fram till att det inte hade skett någon 
kränkning av passivitetsrätten i artikel 6.1 i EKMR.512 

I rättsfallet Bykov v. Russia513 tog Europadomstolen också ställning till om 
passivitetsrätten hade kränkts med anledning av att en polisinformatör spe-
lade in ett samtal med en person som var misstänkt för att ha planerat ett 
brott. Bandinspelningen avslöjade planeringen av brottet och användes se-
dan i en efterföljande straffrättslig process. Europadomstolen uttalade att 
samtalet mellan personen och polisinformatören hade utförts utan tvång.514 
Bandinspelningen hade inte heller varit den enda bevisningen som tillmätts 
betydelse under det straffrättsliga förfarandet och i den fällande domen.515 
Mot denna bakgrund kom Europadomstolen fram till att det inte hade skett 
någon kränkning av artikel 6 i EKMR.516  

I rättsfallet Allan v. the United Kingdom517 gjorde Europadomstolen en 
annan bedömning än i P.G and J.H. v. The United Kingdom och Bykov v. 
Russia. Rättsfallet Allan v. the United Kingdom gällde en person som var 
misstänkt för brott och ovetandes hade placerats i en cell med en polisin-
formatör. Polisinformatören hade haft till uppgift att få fram information 
om brottet. Den misstänkta personen erkände sin inblandning i brottet för 
polisinformatören. Samtalet hade också spelats in på band, men själva er-
kännandet framgick inte av bandinspelningen. Bandinspelningen användes 
tillsammans med polisinformatörens vittnesmål under rättegången emot 
personen och personen dömdes till ansvar för brott. Europadomstolen 
hade att ta ställning till om samtalet mellan polisinformatören och den miss-
tänkte kunde liknas vid ett polisförhör. Europadomstolen konstaterade att 
så var fallet. Med hänsyn till detta kom Europadomstolen fram till att det 
hade skett en kränkning av artikel 6 i EKMR.518 
                                                           
512 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001, p. 79-81. 
513 Bykov v. Russia, Application no. 4378/02, 10 March 2009. 
514 Bykov v. Russia, Application no. 4378/02, 10 March 2009 p. 102. 
515 Bykov v. Russia, Application no. 4378/02, 10 March 2009 p. 98. 
516 Bykov v. Russia, Application no. 4378/02, 10 March 2009 p. 105. 
517 Allan v. the United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 November 2002. 
518 Allan v. the United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 November 2002 se 
också Schabas, A, 2015 s. 319. 
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Rättsfallen måste tolkas så att den fråga som Europadomstolen har att ta 
ställning till är som ovan angivits om förfarandet i sin helhet, med beaktande 
av alla omständigheterna i det enskilda fallet inklusive hur bevisningen har 
säkrats, kan betraktas som rättvist.519 Om det samtal som har spelats in kan 
likställas med ett polisförhör så har passivitetsrätten blivit kränkt. Europa-
domstolen bekräftar således återigen att hur bevisningen har säkrats och 
senare använts under processen får betydelse för om passivitetsrätten kan 
anses kränkt.520 

I rättsfallen Aleksandr Zaichenko v. Russia,521 Schmid-Laffer v. Switzer-
land522 och Ibrahim and others v. the United Kingdom523 aktualiseras frågan 
om huruvida polisens och myndigheters underlåtenhet att informera perso-
ner om passivitetsrätten kan utgöra en kränkning av artikel 6 i EKMR. I 
rättsfallet Aleksandr Zaichenko v. Russia524 klagade en person till Europa-
domstolen med anledning av att hen ansåg att polisen inte hade respekterat 
hens rätt till rättslig vägledning.525 Europadomstolen uttalade att den nation-
ella domstolen hade grundat den fällande domen mot den klagande på ut-
talanden som hen hade gjort efter det att hen blivit väsentligt påverkad av 
en åtgärd som polisen företagit.526 Den klagande hade inte fått information 
om passivitetsrätten i samband med polisens ingripande.527 Europadomsto-

                                                           
519 P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 September 
2001 p. 76. 
520 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
521 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February 2010. 
522 Schmid-Laffer v. Switzerland, Application no. 41269/08, 16 June 2015. 
523 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016. 
524 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February 2010. 
525 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February 2010, p. 
31. 
526 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February 2010, p. 
43. 
527 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February 2010, p. 
59. 
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len kom därför fram till att det hade skett en kränkning av artikel 6.1 i Euro-
pakonventionen.528 Rättsfallet bör tolkas så att en enskild kan ha blivit vä-
sentligt påverkad av att en myndighet har underlåtit att informera om passi-
vitetsrätten i rätt tid.529 

Rättsfallet Schmid-Laffer v. Switzerland530 gällde också en person som bli-
vit förhörd utan att ha fått information om passivitetsrätten. Enligt Europa-
domstolen hade personen ifråga varit anklagad för brott enligt den auto-
noma innebörden i artikel 6 EKMR vid förhöret. Med hänsyn till detta hade 
polisen enligt Europadomstolen haft en skyldighet att informera personen 
om sin rätt att vara tyst och inte belasta sig själv.531 På grund av att den ankla-
gade personen inte hade fått någon information om passivitetsrätten under 
förhöret hade det skett en kränkning av passivitetsrätten enligt artikel 6 i 
EKMR. 

I rättsfallet Ibrahim and others v. the United Kingdom532 aktualiseras åter-
igen frågan om huruvida passivitetsrätten innebär en skyldighet för staten att 
informera brottsanklagade personer om passivitetsrätten och dess inne-
börd. Rättsfallet gällde terrorbrott som utfördes i London i juli år 2005. Det 
är ett principiellt viktigt rättsfall där Europadomstolen förtydligar betydelsen 
och funktionen av de skyddsmekanismer som anklagade personer har rätt 
till enligt artikel 6 i EKMR.533  

I rättsfallet tog Europadomstolen ställning till om passivitetsrätten hade 
blivit kränkt med anledning av att den klagande inte fått information om 
passivitetsrätten under det inledande förhöret. I målet hänvisar Europa-
domstolen bl.a. till ICCPR, ICC, ICTY, ICTR534 där rätten att vara tyst och 
inte belasta sig själv kommer till uttryck.535 Europadomstolen hänvisar också 

                                                           
528 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February 2010, p. 
61. 
529 Se Schabas, A, 2015 s. 280. 
530 Schmid-Laffer v. Switzerland, Application no. 41269/08, 16 June 2015. 
531 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 270. 
532 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016. 
533 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
534 Se ovan avsnitt 1.5.2. 
535 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 271. 
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till rättsfallet Mirandan v. Arizona536 där den Högsta domstolen i USA har 
slagit fast att den som blir gripen av polisen och tagen till förhör har rätt att 
få information om passivitetsrätten.537 
 
Europadomstolen uttalande följande: 

”The failure to treat him as a suspect meant that notification of his procedural rights, 
which under domestic law is triggered by a decision that a person is suspected of an 
offence, did not occur. This constitutes, in itself, a shortcoming in terms of the guar-
antees afforded by Article 6, which, as the Court has explained (see paragraphs 272-
273 above), include the right to be notified of one’s privilege against self-incrimina-
tion. It is a particularly significant defect in the present case, where the applicant was 
not provided with access to a lawyer who could have informed him of his rights, and 
the Government have failed to provide convincing justification for it.”538  

Europadomstolens uttalande bör tolkas så att passivitetsrätten innebär att 
personer som är anklagade för brott har rätt att få information om passivi-
tetsrätten.539 Enligt Europadomstolens bedömning var personen anklagad 
för brott i den meningen som avses i artikel 6 i EKMR under det första 
polisförhöret. Hen hade alltså haft rätt att få information om passivitetsrät-
ten. Med hänsyn till att personen inte hade fått sådan information kom 
Europadomstolen fram till att förfarandet inte hade varit rättvist. Artikel 6 i 
EKMR hade därför blivit kränkt i sin helhet.540 

Europadomstolens rättspraxis ska därför tolkas så att passivitetsrätten in-
nebär en rätt att få information om passivitetsrätten och dess innebörder. 
Rätten till information bör därför anses utgöra en skyddsmekanism som 
Europadomstolen har lagt till och som därför ingår i rätten till en rättvis 
rättegång i artikel 6 i EKMR.541 Med hänsyn till detta bör enskilda ha rätt till 
information om passivitetsrätten från och med tidpunkten då de har blivit 

                                                           
536 Se ovan avsnitt 2.3. 
537 Se ovan avsnitt 2.3. 
538 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 303. 
539 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 311 samt Danelius, 2016, s. 847-
848. 
540 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 311. 
541 Se ovan avsnitt 1.4.1.3, 3.2.1 och 3.4.1. 
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anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6.1 i EKMR.542 
Det måste också innebära att enskilda som regel har rätt att åberopa passi-
vitetsrätten från och med tidpunkten då de har blivit anklagade för brott 
enligt den autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR, utan att påföras sankt-
ioner med viteskaraktär eller annat rättsligt tvångsmedel.543 Det förefaller 
dock oklart om rätten till information om passivitetsrätten är absolut dvs. 
om tidpunkten för när en enskild kan anses anklagad för brott förskjuts i 
förhållande till den autonoma innebörden av begreppet och information 
om passivitetsrätten inte lämnas i rätt tid, så har detta ansetts utgöra en 
kränkning av passivitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR. Det framstår dock 
som förhållandevis oklart om godtagbara skäl med framgång skulle kunna 
anföras som grund för inskränkning av rätten till information om passivi-
tetsrätten.544  

Av Europadomstolens rättspraxis framgår att passivitetsrätten gäller den 
som är anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6.1 i 
EKMR.545 För att pröva om en person har blivit anklagad för brott utför 
Europadomstolen ett test där Europadomstolen prövar om personen ifråga 
har blivit väsentligt påverkad av den åtgärd som företagits.546 Åtgärder som 
enligt Europadomstolen väsentligt har påverkat en enskild är brottsrekon-
struktioner547, böter och andra straffrättsliga påföljder på grund av att en upp-
giftsskyldig har utelämnat uppgifter som skulle ha kunnat belasta den en-
skilde i ett faktiskt eller potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande548. 

                                                           
542 Se ovan avsnitt 3.2.2. 
543 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
544 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016.  
545 Se ovan avsnitt 3.2.1 
546 Se ovan avsnitt 3.2.1 
547 Se ovan avsnitt 3.3.8. 
548 Jämför. Chambaz c. Suisse, Application no. 11663/04, 5 April 2012 i ovan av-
snitt 3.3.3 där det finns en konkret länk mellan det administrativa och det straff-
rättsliga förfarandet och Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 i 
ovan avsnitt 3.3.6 där det inte finns en sådan konkret länk. 
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Passivitetsrätten omfattar också situationer där det bevismaterial som efter-
frågats av en person i ett förfarande kan eller skulle kunna användas mot 
samma person i ett parallellt förfarande där personen ifråga är anklagad för 
brott.549 Andra åtgärder som också innebär att en enskild blivit väsentligt på-
verkad är när en enskild har gripits av polisen, när en person får en under-
rättelse om att hen ska bli åtalad för brott, när en förundersökning har inletts 
eller om en enskild får en uppmaning om att betala en ekonomisk sanktion 
för att undvika strängare straff.550 Listan är inte uttömmande. Det beror på 
att genom sin rätts skapande roll kan Europadomstolen lägga till ytterligare 
omständigheter som i framtiden kan komma att måsta beaktas vid pröv-
ningen av om en myndighetsåtgärd ska anses ha påverkat en enskild väsent-
ligt.551 

Av Europadomstolens rättspraxis följer också att en anklagelse om brott 
enligt artikel 6.1 kan inträffa före ett straffrättsligt domstolsförfarande har 
inletts.552 En förutsättning för att passivitetsrätten ska aktualiseras under en 
inledande utredning om brott är att det finns en konkret länk mellan de 
uppgifter som efterfrågas under utredningen och ett potentiellt eller faktiskt 
efterföljande straffrättsligt förfarande.553 Om en sådan konkret länk inte finns 
så behöver passivitetsrätten inte beaktas som regel. Passivitetsrätten omfat-
tar inte heller situationer bestående av att en enskild utan vidare förklaring 
har underlåtit att deklarera554 eller frivilligt har lämnat självbelastande in-
formation555 eller underlåtit att avlägga vittnesed556. I sådan situationer bör 
rättsliga påföljder kunna dömas ut som regel, utan att detta strider mot pas-
sivitetsrätten. Det gäller under förutsättning att eventuell bevisning har säk-
rats med respekt för passivitetsrätten.557 

                                                           
549 Se ovan avsnitt 3.3.7. 
550 Se ovan avsnitt 3.2.2. 
551 Se ovan avsnitt 1.3, 3.2.1, 3.2.2 och Schabas, A, 2015 s. 287 och 319. 
552 Se ovan avsnitt 3.3.5. 
553 Se ovan avsnitt 3.3.6 och rättsfallet Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 
April 2004 p. 52. 
554 Se ovan avsnitt 3.3.3. 
555 Se ovan avsnitt 3.3.2. 
556 Se ovan avsnitt 3.3.4. 
557 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
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Rättsfallet Serves v. France558 bör tolkas så att en anklagelse om brott är 
en förutsättning för att passivitetsrätten ska aktualiseras i ett mål, men det 
räcker inte för att passivitetsrätten ska anses kränkt.559 Det krävs också att 
polis, åklagare eller annan myndighet i vart fall har hunnit börja ställa frågor, 
vars svar skulle kunna användas emot den personen som frågorna riktas 
mot under en pågående eller potentiellt efterföljande brottmålsprocess.560 
Passivitetsrätten omfattar således inte ekonomiska sanktioner som tas ut på 
grund av att en enskild har underlåtit att avge vittnesed,561 men passivitetsrät-
ten kan omfatta både administrativa och straffrättsliga förfaranden.562  

I rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom563 prövade Europa-
domstolen passivitetsrättens tillämplighet avseende uppgifter som lämnats 
frivilligt. Rättsfallet måste tolkas så att en lagstiftad skyldighet att lämna riktig 
information till myndigheter inte i sig självt står i strid med passivitetsrätten. 
En sådan uppgiftsplikt framstår därför som oproblematisk i sig själv. Däre-
mot måste passivitetsrätten beaktas om en enskild som blivit anklagad för 
brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR har förmåtts 
lämna uppgifter genom t.ex. vite, böter eller annat straff.564 Vid autonom 
tolkning av passivitetsrättens tillämpningsområden saknar det betydelse om 
passivitetsrätten har ansetts omfatta den ekonomiska sanktionen enligt nat-
ionell lag.565 Enligt den autonoma tolkningen är det karaktären och graden 
av tvång som är avgörande.566 Det innebär att sanktion och annat rättsligt 
tvång som används med syftet att söka förmå en enskild som har anklagats 
för brott att lämna självbelastande information kan anses utgöra en kränk-
ning av passivitetsrätten. 

Om passivitetsrätten har aktualiserats måste dess innebörd beaktas i de 
enskilda fallen. Av Europadomstolens rättspraxis framgår att det Europa-
domstolen då har att ta ställning till är om förfarandet i sin helhet, med 

                                                           
558 Se ovan avsnitt 3.3.4. 
559 Se ovan avsnitt 3.3.4. 
560 Se ovan avsnitt 3.3.4. 
561 Se ovan avsnitt 3.3.4. 
562 Se ovan avsnitt 3.3.5 och 3.3.3. 
563 Se ovan avsnitt 3.3.2. 
564 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
565 Se ovan avsnitt 1.3. 
566 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany Application no. 
54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
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beaktande av alla omständigheterna i det enskilda fallet inklusive hur bevis-
ningen har säkrats, kan betraktas som rättvist.567  

Av Europadomstolens rättspraxis framgår också att Europadomstolen 
har beaktat passivitetsrätten på olika sätt i olika situationer. Vidare följer att 
Europadomstolen har prövat frågan om passivitetsrätten kan anses kränkt 
utifrån fyra olika kriterier.568 Enligt min tolkning av kriterierna så innebär 
passivitetsrätten å ena sidan en skyldighet för staten att underlåta att använda 
tvång på ett sätt som kränker den anklagades rätt att vara passiv i samband 
med att bevis säkras.569 Å andra sidan innebär den en rätt för den som är 
anklagad för brott att vara tyst och inte belasta sig själv.570 Därutöver följer att 
passivitetsrätten innebär en skyldighet för åklagaren att säkra bevisning i en-
lighet med lagen och utan att använda sig av metoder som kränker den an-
klagades rätt att vara passiv.571 Om bevisning säkras genom något tvångsme-
del t.ex. rättsligt tvång, ekonomiska sanktioner, fysiskt tvång etc. och bevis-
ningen sedan får avgörande betydelse i en efterföljande straffrättslig process 
så är det sannolikt att Europadomstolen skulle komma fram till att passivi-
tetsrätten har blivit kränkt.572 Stöd för denna slutsats finns i Europadomsto-
lens motivering i rättsfallet J.B. v. Switzerland 573. I Rättsfallet beaktade Euro-
padomstolen passivitetsrätten med utgångspunkt i att den innebär ett förbud 
för polis och andra myndighetsutövare att säkra bevisning genom ekono-
miska sanktioner om sanktionen har till syfte att förmå en enskild att lämna 
belastande information. Uttag av vite kan därför innebära en kränkning av 
passivitetsrätten om uppgifterna som efterfrågas har lagts eller kan läggas till 

                                                           
567 Se ovan avsnitt 3.4.4 och P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 
44787/98 25 September 2001 p. 76. 
568 Se ovan avsnitt 1.4.1.3 och Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 
July 2006 p. 117. 
569 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
570 Se ovan avsnitt 2.4.2. 
571 Se ovan avsnitt 3.4.2 och 3.4.3. 
572 Se ovan avsnitt 3.4.2 och 3.4.3. 
573 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet J.B. v. Switzerland, Application no. 
31827/96, 3 May 2001. 
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grund för en fällande dom i en faktisk eller potentiell efterföljande straff-
rättslig process.574 I rättsfallet Allen v. the United Kingdom 575 ger Europa-
domstolen uttryck för att hemlig telefonavlyssning kan utgöra en sådan för-
hörsmetod som kan utgöra en kränkning av passivitetsrätten om den som 
avlyssnas har sökt förmåtts till att lämna belastande information.576 

I Europadomstolens motivering i Saunders v. The United Kingdom 577 
kommer flera av passivitetsrättens innebörder också till klart uttryck. När 
den som var anklagad för brott valde att vara tyst under själva rättegången så 
beslutade åklagaren att ägna tre dagar åt att läsa upp innehållet i förhörspro-
tokollet från inledande förhör. Enligt Europadomstolen var ett sådant till-
vägagångssätt inte förenligt med den anklagades rätt att vara tyst. Att åklaga-
ren innehar ansvaret för att visa skuld kommer också till uttryck i rättsfallet 
John Murray578. I det rättsfallet kommer Europadomstolen dock fram till 
motsatt slutsats dvs. att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Med hänsyn 
till detta hade det inte har skett någon kränkning av passivitetsrätten i rätts-
fallet John Murray. Rättsfallet John Murray leder in på en annan frågeställ-
ning dvs. om det kan anses förenligt med passivitetsrätten att tolka en ankla-
gad persons tystnad emot denne. I detta avseende har Europadomstolen 
kommit fram till olika slutsatser beroende på omständigheterna i de en-
skilda fallen.579 Av betydelse är om rätten har beaktat tystnadens orsaker 
samt hur väl rätten har motiverat sitt avgörande. Det måste tydligt framgå av 
motiveringen att tystnaden inte har utgjort det enda beviset för skuld. Kränk-

                                                           
574 Jämför J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 med Allen v. 
the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002.. 
575 Se ovan avsnitt 3.4.4 och Allan v. the United Kingdom, Application no. 
48539/99, 5 November 2002. 
576 Jämför Allan v. the United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 November 
2002. med P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application no. 44787/98 25 
September 2001 och Bykov v. Russia, Application no. 4378/02, 10 March 2009. 
577 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Applica-
tion no. 19187/91, 17 December, 1996. 
578 Se ovan avsnitt 3.4.3 och John Murray v. The United Kingdom, Application 
no. 18731/91, 8 februari 1996. 
579 Jämför Averill v. The United Kingdom, Application no. 36408/97, 6 June 2000 
med Condron v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000. 
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ningar av passivitetsrätten har förelegat om t.ex. en domare i sina anvis-
ningar till juryn inte gett tillräcklig förklaring till varför en anklagad person 
har valt att vara tyst vid polisförhör alternativt förhör inför rätten.580  

Europadomstolen har också gett uttryck för att passivitetsrätten innebär 
att en person som är anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i 
artikel 6 i EKMR har rätt att få information om passivitetsrätten. Om en 
enskild inte får information om passivitetsrätten i rätt tid så är det sannolikt 
att Europadomstolen skulle komma fram till slutsatsen att det finns skäl för 
att betrakta hela förfarandet som orättvist. Ett sådant förfarande lever alltså 
inte upp till kraven enligt artikel 6 i EKMR.581 Vad som är att bedöma som 
rätt tid bör dock avgöras i varje enskilt fall med beaktande av hur förfarandet 
har gått till och alla omständigheter i det enskilda fallet, inklusive på vilket 
sätt som bevisningen har säkrats. Om en person har blivit väsentligt påver-
kad av en myndighetsåtgärd och därför lämnat självbelastande uppgifter 
utan att t.ex. ha fått information om passivitetsrätten så kan det innebära en 
kränkning av passivitetsrätten och hela förfarandet.582  

Analysen visar också att det finns en tydlig koppling mellan passivitetsrät-
ten och oskyldighetspresumtionen583, rätten till rättegångsbiträde584 och tor-
tyrförbudet585. Passivitetsrätten har därför beaktats av Europadomstolen i 
samband med prövningen av dessa rättigheter. Av oskyldighetspresumt-
ionen följer att var och en ska bli betraktad som oskyldig tills dess att skuld 
lagligen har fastställt. Enligt min tolkning innebär sambandet mellan oskyl-
dighetspresumtionen och passivitetsrätten att den som är anklagad för brott 
inte får tvingas till att lämna uppgifter om företeelser som det ankommer på 
åklagaren att bevisa. Oskyldighetspresumtionen bryts först när åklagaren 
med respekt för passivitetsrätten och i enlighet med lagen, har säkrat och 
förebringat så pass mycket bevisning för rätten så att det finns anledning för 
den som har anklagats för brott att förklara sig.586 Om oskyldighetspresumt-
ionen har brutits får tystnaden beaktas till nackdel för den anklagade under 

                                                           
580 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
581 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
582 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
583 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
584 Se ovan avsnitt 3.2.4. 
585 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
586 Se ovan avsnitt 3.4.3. och rättsfallet John Murray v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 18731/91, 8 February, 1996. 



 

112 HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 
 

förutsättning att tystnaden inte utgör den enda grunden för en fällande 
dom.587 Av Europadomstolens rättspraxis588 framgår också att det nära sam-
band som finns mellan passivitetsrätten och oskyldighetspresumtionen 
medför att en kränkning av oskyldighetspresumtionen kan utgöra en kränk-
ning av passivitetsrätten. Det kan ske om den anklagade döms till ansvar för 
ett brott utan att åklagaren har lyckats förebringa tillräcklig bevisning för att 
bryta oskyldighetspresumtionen. Om den anklagades passivitet ändå tolkas 
emot den anklagade så kan det innebära en kränkning av passivitetsrätten.589 

Rätten till rättegångsbiträde gäller från och med första polisförhöret som 
huvudregel. Denna rättighet är dock inte absolut. Det innebär att huvudre-
geln gäller men med undantag. Enligt min tolkning av Europadomstolens 
rättspraxis uppstår en sådan undantagssituation om staten har redovisat god-
tagbara skäl för att rätten till advokat har blivit inskränkt. Ett sådant godtag-
bart skäl kan utgöras av att det finns risk för att andra personer varnas. Un-
dantaget gäller i 24 h, men 48 timmar var för lång tid enligt Europadomsto-
len. Med det sagt - om en enskild under väsentlig påverkan erkänner sig 
skyldig till brott vid ett första polisförhör utan närvaro av ett rättegångsbi-
träde och staten inte kan redovisa goda skäl för att inskränka rätten till rät-
tegångsbiträde - så är det sannolikt att passivitetsrätten kommer att bedömas 
som oåterkalleligen kränkt.590 Europadomstolen har särskilt beaktat den an-
klagade personens ålder vid prövningen av om rätten till rättegångsbiträde 
ska anses kränkt eller inte.591 

”Finally, the Court notes that one of the specific elements of the instant case was the 
applicant’s age. Having regard to a significant number of relevant international law 
materials concerning legal assistance to minors in police custody (see paragraphs 32-
36 above), the Court stresses the fundamental importance of providing access to a 
lawyer where the person in custody is a minor.”592  

                                                           
587 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
588 Se ovan avsnitt 3.2.3 och rättsfallet Krumpholz v. Austria Application no. 
13201/05, 18 March 2010. 
589 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet John Murray v. The United Kingdom, Appli-
cation no. 18731/91, 8 February 1996. 
590 Se ovan avsnitt 3.2.4. 
591 Se ovan avsnitt 3.2.4 och rättsfallet Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 
27 November 2008 p. 60. 
592 Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008 p. 60. 
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Av uttalandet framgår att det är av särskild vikt att rätten till rättegångsbiträde 
respekteras för de fall att den som har anklagats för brott är minderårig.593 
Den som är minderårig och har blivit anklagad för brott enligt EKMR:s 
mening, bör därför som regel ha rätt till rättegångsbiträde från och med 
första förhöret. 

Av Europadomstolens rättspraxis följer också att passivitetsrätten kan ha 
blivit kränkt i situationer då bevis har säkrats i strid med förbudet mot tortyr 
i artikel 3 i EKMR. Av rättspraxis följer att förbudet mot tortyr, till skillnad 
från passivitetsrätten, är absolut. Att tortyrförbudet har blivit kränkt har 
dock inte i alla situationer ansetts tillräckligt för att passivitetsrätten ska ha 
blivit kränkt. För detta krävs därutöver att bevisningen har använts emot den 
anklagade på ett sätt som kränker dennes rätt att vara tyst under en efterföl-
jande straffrättslig process eller att det har utgjort en väsentlig del av den 
bevisning som lagts till grund för en fällande dom.594 Sammanfattningsvis kan 
det konstateras att passivitetsrättens nära samband med andra rättigheter 
medför att den bör beaktas som en del av de skyddsmekanismer som kom-
mer till uttryck i artikel 6 i EKMR, vars ändamål är att skapa förutsättningar 
för rättvisa förfaranden.595  
 
Europadomstolens rättspraxis om passivitetsrätten kan sammanfattas i föl-
jande punkter: 

 
 Rätten att vara tyst och inte belasta sig själv gäller, men med undan-

tag.  
 Passivitetsrätten innebär en skyldighet att underlåta att genomföra 

brottsutredningar och säkra bevisning med olämpliga eller olagliga 
metoder som kränker den anklagades rätt att vara tyst och inte be-
lasta sig själv. 

 Passivitetsrätten innebär en också skyldighet för staten att ge in-
formation om passivitetsrätten.  

 En anklagad persons tystnad får beaktas till nackdel för den en-
skilde, men det är inte förenligt med passivitetsrätten att låta tystna-
den utgöra det enda som ligger till grund för en fällande dom.  

                                                           
593 Se ovan avsnitt 3.2.4 och rättsfallet Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 
27 November 2008 p. 60. 
594 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
595 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
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 Om en anklagad persons tystnad har beaktas till nackdel för perso-
nen så måste orsakerna till tystanden klart framgå av rättens moti-
vering. Rätten måste också beskriva hur tystnaden har beaktas.  

 Det är inte förenligt med passivitetsrätten att försätta en person i en 
situation där personen bara har två val dvs. att antingen vara passiv 
och bli påförd rättsliga sanktioner på grund av detta eller tala och 
riskera en efterföljande straffrättslig process med andra straffrätts-
liga påföljder som konsekvens.  

 
Denna punktlista är en ögonblicksbild. Det beror på att Europadomstolen 
kommer att fortsätta att utveckla och konkretisera passivitetsrätten genom 
sin rättspraxis.  Det innebär att framtida tolkningar av passivitetsrätten måste 
genomföras med beaktande av principen om present day conditions och 
margin of appretiation.596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
596 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
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I detta kapitel analyseras passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga så som 
den kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis, artikel 3 st. 1 (e) i di-
rektiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. I avsnitt 4.2 ges en 
beskrivning av passivitetsrätten som en del av rätten till försvar i artikel 48 i 
EU:s rättighetsstadga. I avsnitt 4.3 genomförs en undersökning av hur pas-
sivitetsrätten kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis. I avsnitt 4.4 
analyseras rätten till information om passivitetsrätten direktiv 2012/13/EU. 
I avsnitt 4.5 analyseras förbudet mot att tolka tystanden emot den anklagade 
så som det kommer till uttryck i direktiv 2016/343/EU. I avsnitt 4.6 ges en 
sammanfattning avseende passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga. 

I Europeiska gemenskapens officiella tidning från den 13 december år 2007 
anges att ett av Europeiska Unionens mål är att bidra till en framtid baserad 
på universella värden om mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidari-
tet.597 För att tillgodose dessa värden ansågs det nödvändigt att förstärka skyd-
det för mänskliga rättigheter genom att göra rättigheterna synliga i en 
stadga.598  

EU:s stadga förkunnades av Europaparlamentet, ministerrådet och kom-
missionen den 18 december år 2000.599 Vid den tidpunkten hade stadgan 
ingen direkt effekt som lag, men som ovan angivits så skulle den stärka 
mänskliga rättigheter i EU-rätten genom att göra dessa mer synliga.600 År 
2007 antogs EU:s stadga genom Lissabonfördraget.601 Det skulle dock dröja 
till år 2009 innan den fick full bindande verkan i EU-rätten. Det skedde i 

                                                           
597 OJ 2007/C 303/01, ingressen s. 2. 
598 OJ 2007/C 303/01, ingressen s. 2. 
599 Se Peers, Hervey, Kenner, & Ward, 2014, Editors’ Preface. 
600 Beal & Hickman, 2011 s. 115. 
601 Lissabonfördraget, konsoliderad version av EU:s fördrag, SIEPS, regerings-
kansliet, SNS förlag, första upplagan, 2008 s. 6. och artikel 6 i FEU.  
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samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. 602 

I artikel 48.2 i EU:s anges att var och en som har blivit anklagad för en 
lagöverträdelse ska garanteras rätten till försvar och de skyddsmekanismer 
som rätten till försvar innebär.603  

Av rättsfallet Orkem mot kommissionen 604 från EU-domstolen framgår 
som tidigare angivits att passivitetsrätten ingår i rätten till försvar. I målet 
uttalade EU-domstolen att rätten till försvar utgör en allmän rättsprincip 
inom EU-rätten samt att den kan åberopas av företag som är föremål för 
utredning på konkurrensrättens område. Som tidigare också angivits kom 
passivitetsrätten inte till uttryck i varken EKMR eller i Europadomstolens 
rättspraxis vid tidpunkten för avgörandet i målet Orkem.605 Som redan fram-
gått har det skett en ändring i detta avseende. Även EU-domstolen har där-
efter utvecklat och konkretiserat passivitetsrätten genom sin rättspraxis.606 

Enligt EU-domstolen har kommissionen enligt artikel 18 i rådets förordning 
(EG) nr 1/2003 rätt att i samband med en begäran om upplysningar ålägga 
ett företag att lämna alla nödvändiga upplysningar om de faktiska omstän-
digheter som företaget kan ha kännedom om. Kommissionen har också rätt 
att begära att få del av därtill hörande handlingar som företaget är i besittning 
av. Enligt EU-domstolens saknar det som regel betydelse om dessa kan an-
vändas för att fastställa att företaget självt eller ett annat företag har gjort sig 
skyldigt till konkurrensbegränsande beteende.607 EU-domstolens rättspraxis 
bör således tolkas så att skyldigheten att besvara kommissionens begäran 
om upplysningar i sig inte innebär en kränkning av passivitetsrätten. 

                                                           
602 Peers, Hervey, Kenner, & Ward, 2014, Editors’ Preface. 
603 Artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga, Peers, Hervey, Kenner, & Ward, 2014 s. 
1309. 
604 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
605 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
606 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
607 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989 p. 
34. 
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Enligt EU-domstolen har kommissionen dock inte rätt att kränka företa-
gens rätt till försvar genom beslut om begäran om upplysningar.608 Det inne-
bär bl.a. att kommissionen inte får tvinga företag att tillhandahålla upplys-
ningar genom vilka företaget erkänner överträdelser av EU-rätten som det 
ankommer på kommissionen att bevisa.609 På grund av att den inledande 
undersökningen i regel är avgörande för att säkra bevis emot ett företag som 
har anklagats för överträdelser av EU-rätten, så bör det vara relevant att be-
akta passivitetsrätten redan under en inledande undersökning. Stöd för 
detta argument finns i målet Orkem610. I målet Orkem611 hade kommiss-
ionen som tidigare angivits612 riktat ett beslut om begäran om upplysningar 
till ett moderbolag och begäran om upplysningar till moderbolagets dotter-
bolag. Med hänsyn till detta angav företaget att beslutet om begäran om 
upplysningar till moderbolaget skulle ogiltigförklaras med anledning av att 
det inte föregåtts av en begäran om upplysningar till moderbolaget. EU-
domstolen konstaterade att det angripna beslutet hade delgetts den sökande 
och att den sökande hade haft full kännedom om den föregående begäran 
om upplysningar. EU-domstolen kunde således inte godta grunden om att 
beslutet skulle ogiltigförklaras med hänsyn till avsaknad av föregående be-
gäran om upplysningar.613  

Enligt min tolkning av EU-domstolens slutsatser verkar det vara av 
mindre betydelse om en begäran om upplysningar har skickats till ett dot-
terbolag inom en koncern och beslut sedan skickas till moderbolaget. Det 
gäller under förutsättning att moderbolaget har haft full kännedom om den 
föregående begäran om upplysningar. För bedömningen av om moderbo-
laget har haft full kännedom om begäran om upplysningar kan det få bety-
delse vilket företag som besvarat förfrågan. Om t.ex. moderbolaget svarar 
på en förfrågan som har skickats till ett dotterbolag inom koncernen är det 

                                                           
608 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domsto-
lens, 18 oktober 1989 p. 34. 
609 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domsto-
lens, 18 oktober 1989 p. 35. 
610 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domsto-
lens, 18 oktober 1989. 
611 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domsto-
lens dom av den 18 oktober 1989. 
612 Se ovan avsnitt 2.4.1 
613 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989, p. 1-7. 
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sannolikt att moderbolaget får anses har haft full kännedom om begäran 
om upplysningar. 

För att avgöra om passivitetsrätten hade aktualiserats i målet Orkem mot 
kommissionen så prövade EU-domstolen därutöver om de frågor som 
kommissionen hade ställt till företaget är av sådant slag att de tvingar företa-
get att erkänna överträdelser som det ankommer på kommissionen att be-
visa.614  
 
EU-domstolen angav följande: 

”Genom att kräva att sökanden skulle meddela "närmare villkor för samtliga system 
eller metoder genom vilka deltagarna tilldelades försäljningsmål eller kvoter" och 
beskriva "samtliga metoder för årlig kontroll av att de system som fastställde målen 
uttryckta i volym eller kvoter efterlevdes" försökte kommissionen få sökanden att 
erkänna sitt deltagande i ett avtal som syftade till att begränsa eller kontrollera pro-
duktion eller avsättning eller till en uppdelning av marknaden.”615  

Enligt EU-domstolen var dessa frågor av sådant slag att de tvingade den sö-
kande att erkänna sitt deltagande i ett avtal vars syfte var att fastställa försälj-
ningspriserna för att förhindra eller begränsa konkurrensen, eller att för-
klara att hen ville uppnå detta mål. EU-domstolens bedömning måste tolkas 
så att passivitetsrätten omfattade dessa frågeställningar.616  

Av rättsfallet framgår också att kommissionen därutöver hade begärt fak-
tiska upplysningar om hur systemet för utbyte av information och statistik 
fungerade eller om faktiska upplysningar om förekomsten av möten, delta-
garnas ställning samt handlingar om dessa möten som sökanden hade i sin 
besittning. EU-domstolen gjorde en annan bedömning avseende dessa frå-
gor på grund av att dessa enligt Europadomstolen syftade till att få fram 
handlingar av faktiskt slag dvs. handlingar som faktiskt existerade före begä-
ran om upplysningar. Dessa frågor omfattades således inte av passivitetsrät-
ten enligt EU-domstolen.617 EU-domstolens rättspraxis kan således tolkas så 
att passivitetsrätten omfattar muntliga uppgifter som inte finns nedtecknade 
                                                           
614 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domsto-
lens, 18 oktober 1989 p. 37-40. 
615 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989 p. 
39. 
616 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989 p. 
38. 
617 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989 p. 
37 och 40. 
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i skriftliga dokument vid tidpunkten för begäran om upplysningar. I vilken 
omfattning som passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga även omfattar 
skriftliga dokument förefaller dock oklart vid analys av EU-domstolens rätts-
praxis. 

I och med att passivitetsrätten utgör en del av EU-rätten och rätten till för-
svar i artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga618 skapar den också skyldigheter för 
såväl kommissionen som medlemsstaterna i EU.619 I målet Orkem mot 
kommissionen620 hade kommissionen som ovan angivits621 riktat ett beslut 
om begäran om upplysningar till ett företag. EU-domstolen kom fram till 
att vissa av frågeställningarna omfattades av passivitetsrätten. Kommissionen 
hade också kunnat fatta beslut om sanktioner som påföljd av att företaget 
inte uppfyllde beslutet om begäran om upplysningar. Med hänsyn till detta 
kom EU-domstolen fram till att det hade skett en kränkning av passivitets-
rätten.  Rättsfallet kan som tidigare angivits622 alltså tolkas så att kommiss-
ionen inte får tvinga företag till att erkänna förekomsten av en överträdelse 
av EU-rätten som det ankommer på kommissionen att bevisa. EU-domsto-
lens bedömning måste tolkas så att tvång utgör ett kriterium som måste be-
aktas vid prövningen av om passivitetsrätten ska anses kränkt. Om tvång har 
använts för att säkra bevisning under ett inledande skede av en utredning så 
ökar alltså sannolikheten för att passivitetsrätten ska anses kränkt enligt EU-
domstolen.623  

                                                           
618 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
619 Se ovan avsnitt 1.3. 
620 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domsto-
lens dom av den 18 oktober 1989. 
621 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
622 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
623 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989, p. 
34-35. 
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I rättsfallen Société Général mot kommissionen624 och Mannes-
mannröhren-Werke AG mot Kommissionen625 bekräftar EU-domstolen sin 
tidigare rättspraxis om att kommissionen har rätt att ålägga företag att bidra 
med alla nödvändiga upplysningar - oberoende av om uppgifterna kan an-
vändas emot företaget som får förfrågan eller gentemot ett annat företag för 
att fastställa att ett konkurrensbegränsande beteende förekommit.626 Enligt 
min tolkning beror det på att en begäran om upplysningar till skillnad från 
ett beslut om upplysningar, inte är kopplat till någon sanktion.  

I rättsfallet Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kommissionen627 
gjorde klagande företag gällande att deras rätt att inte belasta sig själva hade 
blivit kränkt.628 Bakgrunden i målet gällde en utredning av polypropylen-
branchen som vidtagits av kommissionen år 1983. I samband med utred-
ningen hade kommissionen genomfört en undersökning av de berörda fö-
retagens lokaler och begärt in upplysningar av företagen vid ett flertal till-
fällen.629 Den 24 mars 1988 inledde kommissionen ett förfarande riktat mot 
14 av tillverkarna. Den 5 april 1988 tillsände kommissionen ett meddelande 
om anmärkningar till vart och ett av de berörda företagen. Av de företag 
som mottog meddelandet inkom alla utom ett företag med ett yttrande.630 
Den 21 december 1988 fattade kommissionen beslut om sanktionsåtgärder 

                                                           
624 Mål T-34/93 Société Général mot kommissionen, Förstainstansrättens dom av 
den 8 mars år 1995 p. 76. 
625 Mannesmannröhren-Werke AG mot kommissionen, Förstainstansrättens dom 
av den 20 February 2001. 
626 Mål T-34/93 Société Général mot kommissionen, Förstainstansrättens dom av 
den 8 mars år 1995 p. 74. 
627 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002. 
628Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002 p. 9. 
629 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 2.  
630 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 3. 
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för ett antal av företagen på grund av överträdelser av artikel 85.1 i EG-
fördraget.631 Samtliga företag begärde att beslutet skulle ogiltigförklaras vid 
första instans.632 Det första PVC-beslutet ogiltigförklarades av förstainstans-
rätten. Därefter fattade kommissionen ett nytt beslut PVC-beslut II. PVC-
beslut II var riktat mot de tillverkare som berördes av det första PVC-beslu-
tet, med undantag av två företag. Genom beslutet ålades företagen att betala 
samma bötesbelopp som de ålagts att betala genom det första PVC-beslu-
tet.633  

De sökande företagen angav att passivitetsrätten utgjorde en del av rätten 
till en rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR. De hänvisade till Europadomsto-
lens rättspraxis Funke634 och Saunders635 och uppgav att passivitetsrätten in-
nebar en rätt att var tyst och en rätt att underlåta att bidra med självbelas-
tande information, oavsett form.636 De uttalade också att den information 
som de hade lämnat och som resulterat i ett beslut om sanktioner, inte hade 
lämnats frivilligt samt att samtliga svar hade lämnats efter information om 
att de skulle få betala böter om de inte lämnade informationen. De sökande 
gjorde därför gällande att samtliga svar skulle ha lämnats utan beaktande 
samt att det andra PVC beslutet skulle ogiltigförklaras på grund av att det 
var grundat på bevisning som säkrats i strid med passivitetsrätten.637  

EU-domstolen konstaterade återigen att kommissionen inte får tvinga fö-
retag till att erkänna sig skyldig till överträdelse av EU-rätten. EU-domstolen 
prövade därför om svaret från de företag som frågorna från kommissionen 

                                                           
631 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 5. 
632 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 6. 
633 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 11 
634 Se ovan avsnitt 2.4.2. 
635 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
636 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 259. 
637 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 261. 
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hade riktats emot kunde jämställas med ett erkännande av en överträdelse 
av EU-rätten. Det skulle i så fall medföra att rätten till försvar hade åsido-
satts.638 EU-domstolen angav att det hade skett en utveckling i Europadom-
stolens rättspraxis som skulle beaktas av gemenskapsdomstolen,639 men en-
ligt EU-domstolen hade de klagande inte visat om informationen som lagts 
till grund för det andra beslutet hade lämnats som svar på kommissionens 
frågor utan tvång, eller om den hade lämnats som svar på kommissionens 
beslut om begäran om upplysningar under rättsligt tvång.640 Enligt EU-dom-
stolen hade det därför inte skett en kränkning av passivitetsrätten i det före-
varande målet.  

I målet bekräftade EU-domstolen att det är skillnad mellan en begäran 
om upplysningar och ett beslut om upplysningar. Skillnaden består i att ett 
beslut om upplysningar kan leda till sanktionsåtgärder i fall beslutet inte ef-
terföljs. Det kan däremot inte en begäran om upplysningar. Det får till följd 
att om en uppgiftsskyldig frivilligt väljer att skicka in uppgifter som svar på 
en begäran om upplysningar, så är det mindre sannolikt att den uppgifts-
skyldiga kommer att kunna åberopa passivitetsrätten med framgång om 
uppgifterna används emot den uppgiftsskyldige.  

Även rättsfallet Dalmine mot Kommissionen641 gällde en begäran om ogil-
tigförklaring av ett beslut. Kommissionen hade genomfört en undersökning 
om det förekommit konkurrensbegränsande förfaranden vid försäljningen 
av varor från företag som tillverkade sömlösa stålrör.642 Kommissionen hade 
begärt ut upplysningar från vissa företag. När den sökande vägrade att svara 
på denna begäran, riktade kommissionen ett beslut om att inleda ett förfa-
rande mot detta företag. Den sökande väckte då talan till förstainstansrätten 

                                                           
638 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 273. 
639 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 274 samt ovan avsnitt 
1.4.1.2. 
640 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 279 och 287–288. 
641 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007. 
642 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 6. 
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om ogiltigförklaring av beslutet. Förstainstansrätten avvisade denna talan 
med hänvisning till att det var uppenbart att talan inte kunde tas upp till 
sakprövning.643  

Mot bakgrund av den information som kommissionen till slut fått in från 
företaget kom kommissionen fram till att företaget hade ingått i en konkur-
rensbegränsande samverkansgrupp. Kommissionen fattade därför beslut 
om att företaget skulle betala böter.644 Enligt den sökande hade första instan-
sen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att åsidosätta rätten 
till försvar och fastslå att de frågor som kommissionen ställt i samband med 
undersökningen var rättsenliga. Den sökande ansåg därför att rätten att inte 
ange sig själv hade åsidosatts.645  
 
Den sökande hänvisar till följande frågor som de formulerats av kommiss-
ionen: 

”Skulle ni beträffande de möten för vilka ni inte har lyckats hitta de till dessa möten 
hänförliga handlingarna vilja beskriva syftet med dessa möten, de beslut som antagits, 
den typ av handlingar som erhållits före och efter nämnda möten, den uppdelning 
av marknaderna (sharing keys) som diskuterats och/eller fastställts i förhållande till 
geografiska zoner samt deras giltighetstid och de priser som diskuterades och/eller 
beslutades för respektive geografisk zon samt deras giltighetstid, med angivande av 
vilket slags avtal det var fråga om (Target Price, Winning Price — WP, Proposal Price 
— PP, Rock Bottom Prices — RBP).”646 

Kommissionen hade således efterfrågat information om möten som den 
sökande inte hade hittat några handlingar om. Kommissionen ville därför 
att den sökande skulle beskriva mötena, vilka beslut som antagits under 
dessa, vilka handlingar som erhållits före och efter de omnämnda mötena, 
uppdelning av marknaden som diskuterats i förhållande till geografiska zo-
ner, priser som diskuterats etc. Kommissionen uttalade att rätten att inte 
ange sig själv bara var tillämplig avseende begäran om upplysningar som 
innebär en skyldighet att svara vid vite. Enligt Kommissionen ingick inte 

                                                           
643 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 7. 
644 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 14–16. 
645 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 30. 
646 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 31. 
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omnämnda frågor bland de frågor som krävde ett svar enligt vitesförelägg-
andet i beslutet den 6 oktober 1997.647  

Enligt EU-domstolens bedömning skulle frågan om förstainstansrätten 
hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning avgöras utifrån den rätts-
praxis som gällde tillämpningsområde av kommissionens befogenheter 
inom ramen för förberedande undersökningsförfaranden och administra-
tiva förfaranden vad gäller nödvändigheten att iaktta rätten till försvar.648 EU-
domstolen bekräftade sin tidigare rättspraxis om att kommissionen har rätt 
att genom beslut ålägga ett företag att lämna alla nödvändiga upplysningar 
om de faktiska omständigheter som de kan ha kännedom om. Däremot får 
kommissionen inte tvinga företag att tillhandahålla svar genom vilka företa-
get tvingas erkänna förekomsten av en överträdelse av konkurrensreglerna 
som det ankommer på kommissionen att bevisa.649 Enligt EU-domstolen var 
den sökande i det förevarande fallet inte skyldig till att besvara de frågor 
som den sökande citerat i domen. Den första förfrågan från kommissionen 
hade dock inte varit förenad med vite. Det medförde att den klagande inte 
med fog kunde åberopa rätten att inte behöva utsättas för tvång. Enligt EU-
domstolen kunde den klagande därför inte vinna bifall på den grunden.650 
EU-domstolen bekräftar denna bedömning även i rättsfallen Erste Group 
Bank m.fl. mot kommissionen651 och Fresh Del Monte Produce Inc. mot 
Europeiska kommissionen.652 
 
I målet Fresh Del Monte Produce Inc. mot Europeiska kommissionen 
angav EU-domstolen följande: 

                                                           
647 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 32. 
648 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 33. 
649 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 34. 
650 Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007, p. 35–36. 
651 Förenade målen C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P och C-137/07 P, Erste 
Group Bank AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 
P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P) och Österreichische Volksbanken 
AG (C-137/07 P) mot Europeiska kommissionen, den 24 september 2009, p. 272. 
652 Förenade målen C-293/13 P och C-294/13 P Fresh Del Monte Produce Inc. mot 
Europeiska kommissionen, den 24 juni 2015, p. 195-196. 
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”Om svar på en begäran som gjorts på sådant sätt inte ges inom föreskriven frist kan 
nämligen böter eller vite enligt artikel 23 respektive artikel 24 i förordning 
nr 1/2003 inte åläggas. En enkel begäran om upplysningar skiljer sig således från ett 
formellt beslut som antagits med stöd av artikel 18.3 i förordning nr 1/2003, för vil-
ket det i förordningen föreskrivs ekonomiska sanktioner vid uteblivet svar.”653 

Av uttalandet framgår det således att EU-domstolen gör skillnad på begäran 
om upplysningar, som inte kan leda till beslut om sanktioner vid uteblivna 
svar och beslut om begäran om upplysningar, som kan leda till beslut om 
sanktioner vid uteblivna svar. Enligt EU-domstolen aktualiseras passivitets-
rätten först vid beslut om begäran om upplysningar, eftersom ett uteblivet 
svar kan leda till beslut om ekonomiska sanktioner. 

Rätten till information om passivitetsrätten utgör även en del av EU-rätten.654 
I artikel 3 i direktiv 2012/13/EU anges följande: 
 
1. Member States shall ensure that suspects or accused persons are pro-
vided promptly with information concerning at least the following proce-
dural rights, as they apply under national law, in order to allow for those 
rights to be exercised effectively:  

 
a) the right of access to a lawyer;  

 
b) any entitlement to free legal advice and the conditions for obtain-

ing such advice;  
 

c) the right to be informed of the accusation, in accordance with Ar-
ticle 6;  
 

d) the right to interpretation and translation;  
 

e) the right to remain silent.  
 

                                                           
653 Förenade målen C-293/13 P och C-294/13 P Fresh Del Monte Produce Inc. mot 
Europeiska kommissionen, den 24 juni 2015, p. 196.  
654 Directive 2012/13/EU, Tsagkalidis, 2017 s. 1-14 samt Lamberigts, 2016 s. 418 - 
438.  
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2. Member States shall ensure that the information provided for under par-
agraph 1 shall be given orally or in writing, in simple and accessible lan-
guage, taking into account any particular needs of vulnerable suspects or 
vulnerable accused persons. 
 
Av artikeln följer att EU:s medlemsstater har en skyldighet att tillse att per-
soner som har anklagats för brott får information om rätten att vara tyst. Av 
EU:s direktiv (EU) 2016/343 the Presumption of Innocence framgår också 
att om en person som är anklagad för brott väljer att vara tyst och inte inkri-
minera sig själv, så får tystnaden inte tolkas till nackdel för personen ifråga.655 
Av bestämmelsen framgår att informationen kan ges muntligt eller skriftligt 
på ett enkelt och lättillgängligt språk. Exakt hur information ska formuleras 
har dock inte angivits i direktivet. Det måste vara upp till varje medlemsstat 
att avgöra hur direktivet ska implementeras. 

I artikel 7 i EU:s direktiv (EU) 2016/343 finns en uttrycklig hänvisning till 
passivitetsrätten.656 I direktivet preciseras också regler som utgör basen för 
passivitetsrättens innebörder enligt EU-rätten.657 

I artikel 7 i EU:s direktiv (EU) 2016/343 anges följande: 

Right to remain silent and right not to incriminate oneself  
 
1. Member States shall ensure that suspects and accused persons 
have the right to remain silent in relation to the criminal offence that 
they are suspected or accused of having committed.  
 
2. Member States shall ensure that suspects and accused persons 
have the right not to incriminate themselves.  
 

                                                           
655Direktiv (EU) 2016/343, den 9 Mars 2016, on the strengthening of certain as-
pects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in 
criminal proceedings artikel 7 st. 5. 
656 Direktiv (EU) 2016/343, den 9 Mars 2016, on the strengthening of certain as-
pects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in 
criminal proceedings artikel 7 st. 5. 
657 Se Lamberigts, 2016 s. 418. 
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3. The exercise of the right not to incriminate oneself shall not pre-
vent the competent authorities from gathering evidence which may 
be lawfully obtained through the use of legal powers of compulsion 
and which has an existence independent of the will of the suspects or 
accused persons.  
 
4. Member States may allow their judicial authorities to take into ac-
count, when sentencing, cooperative behaviour of suspects and ac-
cused persons.  
 
5. The exercise by suspects and accused persons of the right to re-
main silent or of the right not to incriminate oneself shall not be used 
against them and shall not be considered to be evidence that they 
have committed the criminal offence concerned.  
 
6. This Article shall not preclude Member States from deciding that, 
with regard to minor offences, the conduct of the proceedings, or 
certain stages thereof, may take place in writing or without question-
ing of the suspect or accused person by the competent authorities in 
relation to the offence concerned, provided that this complies with 
the right to a fair trial. 

 
Av artikel 7.5 i direktiv (EU) 2016/343 framgår att medlemsstaterna har en 
skyldighet att tillförsäkra den som är misstänkt eller har blivit anklagad för 
brott att vara tyst och inte belasta sig själv. Vidare framgår att rätten att vara 
tyst och inte belasta sig själv inte innebär ett förbud mot att medlemsstaterna 
säkrar bevisning i enlighet med gällande lagstiftning. Det framgår också att 
tvång får användas för att säkra bevisning som existerar oberoende av den 
anklagades vilja. Därutöver stadgas att om en person som är anklagad för 
brott väljer att vara tyst, så får tystnaden inte tolkas som bevis om att den 
anklagade är skyldig till brottet ifråga.658  

Som tidigare angivits framgår det i artikel 3 st. 2 i direktiv (EU) 2016/343 
att den som har blivit anklagad för brott har rätt att få information om pas-
sivitetsrätten enligt EU-rätten. Informationen kan ges muntligt eller skriftligt 
på ett enkelt och lättillgängligt språk. Hur informationen ska formuleras har 
dock inte angivits i direktivet, men eftersom det följer av artikel 7 att tystna-

                                                           
658 Direktiv (EU) 2016/343, den 9 Mars 2016, om förstärkningen av vissa aspekter 
av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga 
förfaranden, artikel 7 st. 5. 
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den inte får tolkas till nackdel för personen i fråga, bör det framgå av in-
formationen som delges den som har anklagats för brott om och i vilken 
utsträckning som tystnaden får tolkas emot personen ifråga. 

EU-domstolens rättspraxis kan tolkas så att passivitetsrätten har tillerkänts 
den som anklagats för en lagöverträdelse. Av EU-domstolens rättspraxis om 
passivitetsrätten följer också att den sökande måste ange om svaren som 
använts emot den sökande har lämnats till följd av en begäran om upplys-
ningar dvs. utan tvång, eller om de lämnats till följd av ett beslut om att 
begära upplysningar dvs. under rättsligt tvång. Om svaren har lämnats till 
följd av en begäran om upplysningar, har EU-domstolen funnit att använd-
ning av svaren inte har kunnat anses utgöra en kränkning av passivitetsrät-
ten.659 EU-domstolens rättspraxis kan således tolkas så att tvång måste ha 
använts för att passivitetsrätten ska medföra skyldigheter för kommissionen 
under en inledande utredning samt att det är den sökande som enligt EU-
domstolen har att bevisa att information som använts emot personen har 
lämnats under rättsligt tvång.660 

Passivitetsrätten får dock inte undergrävas genom att uppgiftsskyldiga 
åläggs att lämna svar om överträdelser av EU-rätten som det ankommer på 
kommissionen att bevisa.661 EU-domstolens rättspraxis kan därför å ena si-
dan tolkas så att mottagare av kommissionens begäran om upplysningar662 

                                                           
659 Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, 
C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 279, 287-288 och 293. 
660 Se Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 
P, C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl Maatschappij and others v. Kom-
missionen, EG-domstolens dom av den 15 oktober 2002, p. 275 och 282. 
661 Mål T-34/93 Société Général mot Kommissionen, Förstainstansrättens dom av 
den 8 mars år 1995 p. 74. 
662Se tidigare gällande artikel 11.5 i Rådets förordning nr 17 av den 6 februari 
1962, första förordningen om tillämpning av artiklarna 85 och 86 i för- draget 
(EGT nr L 13, 1962, s. 204) och artikel 18 i Rådets Förordning (EG) nr 1/2003 
av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 
och 82 i fördraget.  
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har en skyldighet att svara på frågor av rent faktiskt slag och överlämna re-
dan existerande dokument och handlingar.663 En sådan skyldighet förefaller 
inte anses utgöra ett åsidosättande av passivitetsrätten enligt EU-domsto-
len.664 Å andra sidan kan EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrätten tol-
kas så att mottagare av kommissionens begäran om upplysningar har rätt att 
enbart svara på frågor av rent faktiskt slag och att endast överlämna redan 
existerande dokument och handlingar. Denna rättighet föreligger redan un-
der inledningsskedet av kommissionens undersökning.665 Enligt min tolk-
ning medför det att passivitetsrätten måste beakta under inledningsskedet 
av en undersökning - även före kommissionen har skickat ett beslut om 
upplysningar till ett företag. 

I detta kapitel har en analys genomförts av passivitetsrätten enligt EU:s rät-
tighetsstadga så som den kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis, 
artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. 
Av EU-domstolens rättspraxis går det att utläsa att passivitetsrätten ingår i 
rätten till försvar.666 Rätten till försvar utgör en allmän rättsprincip i EU-rätten 
och framgår av EU:s rättighetsstadga och gäller var och en som har blivit 
anklagad för en lagöverträdelse.667 Trots att passivitetsrätten utgör en del av 
rätten till försvar så kommer den inte till uttryck i ordalydelsen i EU:s rät-
tighetsstadga. Det medför att den måste tolkas så som den kommer till ut-
tryck i EU-domstolens rättspraxis och i artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. 

Ett problem som aktualiseras i sammanhanget är huruvida passivitetsrät-
ten kan anses omfatta administrativa förfaranden. Passivitetsrätten måste 
                                                           
663 Mål T-34/93 Société Général mot Kommissionen, Förstainstansrättens dom av 
den 8 mars år 1995; mål T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG mot Kommiss-
ionen, Förstainstansrättens dom av den 20 February 2001 p. 77. 
664 Mannesmannröhren-Werke AG mot Kommissionen, Förstainstansrättens dom 
av den 20 February 2001 p. 77–78. 
665 Mannesmannröhren-Werke AG mot Kommissionen, Förstainstansrättens dom 
av den 20 February 2001, p. 77. 
666 Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989 p. 18, 28 & 32, Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie-Miche-
lin mot Kommissionen, dom den 9 november 1983, p. 7. 
667 Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 okto-
ber 1989 p. 18, 28 & 32, Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie-Miche-
lin mot Kommissionen, dom den 9 november 1983, p. 7. 
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dock beaktas i kontexten av ett straffrättsligt förfarande.668 Det innebär att 
om ett administrativt förfarande har en koppling till en straffrättslig sanktion 
och/eller ett pågående eller potentiellt efterföljande straffrättslig process så 
kan passivitetsrätten aktualiseras i det administrativa förfarandet. Det med-
för en skyldighet för medlemsstater att beakta passivitetsrätten så som den 
kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis i de fall då en EU-rättslig 
fråga skulle aktualiseras i ett nationellt administrativt eller straffrättsligt för-
farande.669  

Vid prövning av om passivitetsrätten kan anses kränkt så gör Europadom-
stolen skillnad på handlingar som redan existerar vid kommissionens för-
frågan och handlingar som inte existerar vid kommissionens förfrågan. Av 
EU-domstolens argumentation går det också att utläsa att det inte är fören-
ligt med passivitetsrätten att genom rättsliga sanktioner förmå fysiska eller 
juridiska personer att upprätta skriftliga handlingar avseende muntliga över-
enskommelser genom vilka personen kan komma att erkänna överträdelser 
av EU-rätten. Det ankommer dock på den sökande att bevisa att den in-
formation som lämnats och som har använts emot personen har lämnats 
genom tvång. 

Kommissionen har dock rätt att genom beslut ålägga ett företag att lämna 
alla nödvändiga upplysningar om faktiska förhållanden som de kan ha kän-
nedom om.670 Att kommissionen skickar begäran om upplysningar till före-
tag har alltså enligt EU-domstolen inte ansetts utgöra en kränkning av passi-
vitetsrätten i sig. Däremot bör EU-domstolens rättspraxis tolkas så att rätts-
liga sanktioner kan anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten om den 
rättsliga sanktionen avser information som inte finns nedtecknad innan be-
gäran om upplysningar har skickats om svaren kan medföra att företagen 
erkänner överträdelser av konkurrensreglerna som det ankommer på kom-
missionen att bevisa.671 

EU-domstolens rättspraxis kan således tolkas så att det är skillnad på om 
rättsliga sanktioner avser inlämnande av dokumentation som redan finns 
dokumenterad och muntliga uppgifter som inte finns dokumenterade. Om 
de uppgifter som efterfrågas består i muntliga överenskommelser mellan 

                                                           
668 Trechsel, 2015 s 349. 
669 Artikel 4.3 i EU-fördraget, Se också Wesley Newcomb Hohfeld, 1917-1918 s. 
71 samt Schlag, 2015 s. 188. 
670 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
671 Se ovan avsnitt 4.3.3, 4.4.4 och Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, 
EU-domstolens dom av den 25 Januray 2007, p. 34. 
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företag som måste nedtecknas för att kunna skickas in, så omfattas dessa av 
passivitetsrätten. Om uppgifterna efterfrågats genom rättsliga sanktioner och 
kan leda till att företagen erkänner överträdelser av EU-rättens konkurrens-
regler så bör den rättsliga sanktionen anses ha inneburit en kränkning av 
passivitetsrätten. 
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I detta kapitel undersöks passivitetsrättens autonoma innebörder enligt 
EKMR och EU:s rättighetsstadga så som den kommer till uttryck i Europa-
domstolens och EU-domstolens rättspraxis, artikel 7 i EU:s direktiv (EU) 
2016/343 och artikel 3 i direktiv 2012/13/EU.  
 
Europadomstolen har uttalat följande om passivitetsrätten:  

”the right to silence and the right not to incriminate oneself are generally recognised 
international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under 
Article 6 (art. 6). Their rationale lies, inter alia, in the protection of the accused 
against improper compulsion by the authorities thereby contributing to the avoid-
ance of miscarriages of justice and to the fulfilment of the aims of Article 6.”672  

Europadomstolens uttalande kan å ena sidan tolkas så att passivitetsrätten 
består av två internationellt erkända rättsliga grundsatser dvs. rätten att vara 
tyst och rätten att inte belasta sig själv. I och med att dessa rättsliga grundsat-
ser måste beaktas vid prövningen av om ett domstolsförfarande kan anses 
rättvist enligt artikel 6 i EKMR bidrar de också till att förhindra att rätten 
missbrukas samt till att säkerställa att syftena med rätten till en rättvis rätte-
gång uppfylls både generellt och i enskilda mål.673 Å andra sidan har Euro-
padomstolen också uttryckt att även andra rättigheter i EKMR måste beak-
tas vid prövningen av om passivitetsrätten.674 Det borde innebära att även 
andra rättigheter måste anses utgöra en del av kärnan i en rättvis rättegång.  

                                                           
672 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 68. 
673 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 68. 
674 Se ovan anvsnitt 3.4.4 och P.G and J.H. v. The United Kingdom, Application 
no. 44787/98 25 September 2001 p. 76. 
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I detta kapitel undersöks dessa förhållanden närmare. I avsnitt 5.2 iden-
tifieras de kriterier som Europadomstolen och EU-domstolen har identifi-
erat vid prövningen av passivitetsrätten i olika mål.675 Eftersom passivitetsrät-
ten gäller enligt både EKMR och EU:s rättighetsstadga, så genomförs ana-
lysen av passivitetsrättens autonoma innebörder med hänsyn till vad som är 
angivet i artikel 6 i FEU och artikel 51 i EU:s rättighetsstadga om förhållan-
det mellan EKMR och EU:s rättighetsstadga.676  

I artikel 6.2 i FEU anges att Europeiska unionen ännu inte har anslutit 
sig till EKMR, men att unionen ska ansluta sig till EKMR. Anslutning ska 
dock inte ändra unionens befogenheter såsom de definieras i fördragen. I 
artikel 6.3 i FEU anges också att de grundläggande rättigheterna, såsom de 
garanteras i EKMR, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna principer.  

I artikel 51.3 i EU:s rättighetsstadga anges att i den mån som stadgan 
omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av EKMR ska 
rättigheterna i EU:s rättighetsstadga ha samma innebörd och räckvidd som 
i EKMR. Bestämmelsen i artikel 51.3 i EU:s rättighetsstadga hindrar inte 
unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd. Av bestämmel-
sen i artikeln går det således att utläsa att rättigheterna i EU:s rättighetsstadga 
minst ska ha motsvarande innebörd och ge motsvarande skydd som rättig-
heterna i EKMR. Det innebär att passivitetsrätten enligt EU:s rättighets-
stadga ska ges ett innehåll som motsvarar dess innehåll enligt EKMR. Mot 
denna bakgrund förefaller det lämpligt att genomföra en analys av passivi-
tetsrättens autonoma innebörder med utgångspunkt i de kriterier som Euro-
padomstolen och EU-domstolen har identifierat vid prövningen av passivi-
tetsrätten. Därigenom kan passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga ges 
ett innehåll som minst motsvarar dess innehåll i EKMR och tvärt om.677 Pas-
sivitetsrätten enligt artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 7 i 
direktiv 2016/343/EU direktiv 2012/13/EU har också därför sorterats in un-
der kriterierna om skyddsmekanismer och sättet på vilket bevisningen har 
säkrats. 678 

När det gäller rättigheterna i EU:s rättighetsstadga så riktar sig, med be-
aktande av subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och by-

                                                           
675 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
676 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
677 Se ovan avsnitt 1.4.1.2 och 1.4.1.3. 
678 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
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råer samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. In-
stitutionerna, organen, byråerna och medlemsstaterna ska därför respektera 
rättigheterna, iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet 
med sina respektive befogenheter och under iakttagande av gränserna för 
unionens befogenheter enligt fördragen.679 Vid analysen beaktas därför lik-
heter och skillnader mellan hur kriterierna har beaktas av Europadomsto-
len och EU-domstolen vid prövning av passivitetsrätten. Sättet på vilket 
Europadomstolen och EU-domstolen har beaktat kriterierna visar också att 
autonom tolkning inte nödvändigtvis innebär att passivitetsrätten ska beak-
tas lika i alla mål.680 Kriterierna kan alltså beaktas på olika sätt dels beroende 
på om målet avser unionsrätten, dels beroende på omständigheterna i de 
enskilda fallen, inklusive sättet på vilket bevisningen har säkrats.681  

Analysen av passivitetsrättens autonoma innebörder genomförs i avsnitt 
5.2. I avsnitt 5.2.1 ges en introduktion till kriterierna och hur dessa kan 
avvägas mot varandra. I avsnitt 5.2.2 undersöks de kriterier som ska beaktas 
vid prövning av passivitetsrättens tillämpningsområden enligt EKMR och 
EU:s rättighetsstadga. I avsnitt 5.2.3 genomförs en undersökning av de kri-
terier som ska beaktas vid prövning av om passivitetsrättens enligt EKMR 
och EU:s rättighetsstadga kan anses kränkt. I undersökningen i avsnitt 
5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3 och 5.2.3.4 beaktas också likheter och skillnader 
avseende passivitetsrättens tillämpningsområden och innebörder så som 
dessa kommer till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens rätts-
praxis.682 Slutsatser avseende passivitetsrättens autonoma innebörder ges i 
avsnitt 5.2.4. Undersökningen avslutas med sammanfattande slutsatser i av-
snitt 5.3. 

Vid en jämförelse mellan Europadomstolens och EU-domstolens rätts-
praxis om passivitetsrätten framgår det att Europadomstolen till skillnad 

                                                           
679 Artikel 51.1 i EU:s rättighetsstadga samt ovan avsnitt 1.3. 
680 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
681 Se ovan avsnitt 3.4.4. 
682 Se ovan avsnitt 1.2 och 1.3. 
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från EU-domstolen har identifierat tydliga kriterier som måste beaktas vid 
prövningen av passivitetsrättens tillämpningsområden.  

 
Dessa kriterier är följande: 
 

 Väsentligen påverkad 
 Konkret länk mellan ett oriktigt uppgiftslämnande och ett straff-

rättsligt förfarande  
 

En annan skillnad består i att EU-domstolen gör en tydligare uppdelning 
mellan skriftliga uppgifter och muntliga uppgifter som inte finns nedteck-
nade i dokument.683 EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrätten bör tol-
kas så att kommissionen får genom rättsliga sanktioner begära in skriftliga 
uppgifter som funnits nedtecknade i dokument före begäran skickats. Kom-
missionen får dock inte genom ekonomiska sanktioner begära att muntliga 
uppgifter ska nedtecknas och skickas in till kommissionen. I det avseendet 
kan det diskuteras huruvida Europadomstolen har gjort en mer långtgående 
tolkning av passivitetsrätten. Europadomstolen har i ett antal mål kommit 
fram till att det har skett en kränkning av passivitetsrätten när en myndighet 
har begärt skriftliga uppgifter genom rättsligt tvång och uppgifterna skulle ha 
kunnat användas emot den uppgiftsskyldige i en faktisk eller potentiellt ef-
terföljande straffrättslig process.684 Jag återkommer till detta i avsnitt 5.2.2.2.  

Om Europadomstolen kommer fram till att passivitetsrätten omfattar en 
viss situation så prövar Europadomstolen om passivitetsrätten kan anses 
kränkt i det förevarande målet. När Europadomstolen genomför en sådan 
prövning så sker det med utgångspunkt i fyra kriterier som Europadomsto-
len identifierade i rättsfallet Jalloh v. Germany. 

 
Kriterier är följande:  

 
 Karaktär och grad av tvång som har använts för att säkra bevisning,  

                                                           
683 Se ovan avsnitt 4.3.3. 
684 Jämför Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens, den 18 okto-
ber 1989  
med J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 och Funke v. 
France, Application no. 10828/84, 25 February 1993. 
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 Betydelsen av det allmänna intresset i utredningen och straffet för 
brottet ifråga  

 Existensen av skyddsmekanismer som den anklagade kan utnyttja 
under förfarandet,  

 På vilket sätt som den säkrade bevisningen har beaktats685 
 
När Europadomstolen prövar om passivitetsrätten kan anses kränkt så väger 
Europadomstolen dessa kriterier emot varandra med beaktande av hela för-
farandet och alla omständigheter i det enskilda fallet, inklusive sättet på vil-
ket bevisningen har säkrats. Vid analys av EU-domstolens rättspraxis om 
passivitetsrätten framgår att även EU-domstolen har identifierat tvång som 
ett kriterium som måste beaktas vid prövningen av passivitetsrätten. Även 
det fjärde kriteriet går att utläsa ur EU-domstolens argumentation, men i 
övriga kriterier har EU-domstolen inte uttryckt kriterierna på ett lika tydligt 
sätt som Europadomstolen.686 Min slutsats är därför att Europadomstolens 
nyss nämnda kriterier går också i linje med EU-domstolens bedömning 
samt att dessa kan utgöra utgångspunkt för prövning av passivitetsrätten uti-
från dess autonoma innebörder enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga.687  

Som tidigare konstaterats ingår passivitetsrätten i rätten till en rättvis rätte-
gång i artikel 6 i EKMR. Enligt Europadomstolen måste artikel 6 i EKMR 
beaktas från och med att en enskild har blivit anklagad för brott enligt den 
autonoma innebörden i artikel 6:1 i Europakonventionen.688 Även EU-dom-

                                                           
685 Jalloh v. Germany, Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. Se även ovan 
avsnitt 3.4.1 och Vasiliadis, 2016 s. 646. 
686 Se ovan avsnitt 2.4.1, 4.3.2, 4.3.3, Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, 
EG-domstolens, den 18 oktober 1989 och Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kom-
missionen, 25 Januray 2007. 
687 Se ovan avsnitt 1.3. 
688 Se ovan avsnitt 2.4.2, 3.2.2 och rättsfallen Golder v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 4451/70, 21 February 1975, s. 11 p. 32, König v. Germany, Applicat-
ion no. 6232/73, 28 June 1978, s. 25 p. 88. 
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stolen har gett uttryck för att passivitetsrätten gäller var och en som har an-
klagats för brott.689 Både Europadomstolen och EU-domstolen har därutö-
ver uttryckt att passivitetsrätten kan aktualiseras i administrativa förfaranden 
och under inledande utredningar om brott.690 Det gäller under förutsättning 
att det finns en koppling mellan en pågående utredning och ett faktisk eller 
potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande.691 

Före tidpunkten då en anklagelse om brott föreligger innebär passivitets-
rätten i regel inte några skyldigheter för medlemsstaterna.692 Denna regel 
kommer till uttryck i målet Orkem mot kommissionen från EU-domstolen. 
Rättsfallet bör tolkas så att skyldigheten att besvara kommissionens begäran 
om upplysningar i sig inte innebär en kränkning av passivitetsrätten. Denna 
argumentation går i linje med Europadomstolens argumentation i rättsfallet 
Lorelie Stains v. The United Kingdom693, där Europadomstolen uttryckte 
att en lagstiftad skyldighet om att lämna upplysningar i sig inte utgjorde 
kränkning av passivitetsrätten.  

Enligt Europadomstolen föreligger en anklagelse om brott när en enskild 
väsentligen har påverkats av en myndighetsåtgärd som vidtagits emot den 
enskilde.694 I rättsfallet Deweer v. Belgium695 identifierade Europadomstolen 
situationer där enskilda var att anses som anklagad för brott t.ex. när en 
enskild gripits av polisen, när en person får en underrättelse om att hen 
skulle bli åtalad för brott eller när en förundersökning hade inletts.696 I detta 

                                                           
689 Se ovan avsnitt 2.4.1 och 2.4.2. 
690 Jämför Lebeck, 2016 s. 677 med Vasiliadis, 2016 s. 639-660. s. 642 och 
Trechsel, 2015 s 349. 
691 Se EU-domstolens mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens 
dom av den 18 oktober 1989. Avseende Europadomstolen, se ovan avsnitt 3.3.6 
och rättsfallet  Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 29 och 
p. 32. Rieg v. Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005 samt ovan avsnitt 
3.3.6.2 Lebeck, 2016, s. 677. 
692 Se ovan avsnitt 1.3. 
693 Se ovan avsnitt 3.3.2 och rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 41552/98, 16 May 2000. 
694 Se ovan avsnitt 3.2.2. 
695 Se ovan angivna avsnitt 3.2.2. 
696 Se ovan angivna avsnitt 3.2.2 och Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 
27 February 1980, p. 42. 
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avseende gör Trechsel en intressant analys.697 Enligt Trechsel kan Europa-
domstolens bedömning i rättsfallet Deweer v. Belgium tolkas så att avsikten 
var att identifiera startpunkten från och med vilken skälig tid skulle börja 
räknas.698 Det här argumentet får stöd av att Europadomstolen hänvisade till 
ytterligare tre rättsfall i rättsfallet Deweer v. Belgium.699 Av dessa rättsfall 
framgår att Europadomstolen också tidigare har uttalat att den perioden 
som ska tas i beaktande vid bedömning om artikel 6 i EKMR har respekte-
rats startar vid tidpunkten då en person är anklagad så som begreppet förstås 
enligt EKMR:s mening dvs. när en enskild har blivit väsentligt påverkad av 
en myndighetsåtgärd.700 

Europadomstolen har även i andra rättsfall identifierat situationer då en-
skilda har blivit väsentligt påverkade av en myndighetsåtgärd. I rättsfallet 
Shabelnik v. Ukraine701 kom Europadomstolen t.ex. fram till att genomfö-
rande av brottsrekonstruktion utgjorde en sådan myndighetsåtgärd som vä-
sentligen hade påverkat den enskilde.702 Av rättsfallen Funke703, JB704 och 
Saunders705 följer att även husrannsakan samt uttag av ekonomiska sankt-
ioner av viteskaraktär kan innebära att den enskilde har blivit väsentligt på-
verkad av en myndighetsåtgärd. Av Europadomstolens rättspraxis706 framgår 
också att om en enskild förhörts utan närvaro av rättegångsbiträde eller inte 
har fått information om passivitetsrätten i rätt tid så kan det medföra att 
personen har blivit väsentligt påverkad till den grad att passivitetsrätten 
måste betraktas som oåterkalleligt kränkt.707 Att en åklagare inför rätten läser 
                                                           
697 se ovan avsnitt 3.2.2. 
698 Se ovan avsnitt 3.2.2 och Trechsel, 2015 s. 138. 
699 Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 27 February 1980, p. 46. 
700 Neumeister v. Austria, Application no. 1963/63, 27 June 1968, s. 37 p. 18, König 
v. Germany, Application no. 6232/73, 28 June 1978, p. 88, Golder v. The United 
Kingdom, Application no. 4451/70, 21 February 1975, p. 32. 
701 Se ovan angivna stycke 3.3.8 och rättsfallet Shabelnik v. Ukraine, Application no. 
16404/03, 19 February 2009. 
702 Se ovan avsnitt 3.3.8. 
703 Se ovan avsnitt 2.4.2. 
704 Se ovan avsitt 3.4.1. 
705 Se ovan avsnitt 3.4.2 
706 Se t.ex. Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016 och Salduz v. Turkey, Application 
no. 36391/02, 27 November 2008 I ovan avsnitt 3.4.5. 
707 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
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upp innehållet ur skriftliga dokument som lämnats under rättsligt tvång för 
att söka förmå en enskild att tala under en straffrättslig process bör också 
betraktas som att den enskilde blivit väsentligt påverkad under det straff-
rättsliga förfarandet.708 Även den situationen då en enskild försätts i en situ-
ation som kan likställas med ett förhör utan att hen vet om detta bör med-
föra att personen kan anses väsentligt påverkad.709 

Europadomstolens argumentation kan tolkas så att bedömningen om 
passivitetsrättens tillämpningsområden måste prövas i varje enskilt fall uti-
från omständigheterna i det enskilda fallet och med beaktande av om den 
enskilde har blivit väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd.710 Det finns 
alltså inte en tidpunkt från och med vilken passivitetsrätten alltid gäller. Den 
inträder vid olika tidpunkter beroende på omständigheterna i det enskilda 
fallet. 

Med hänsyn till principen present day condition kan uppräkningen av 
situationer inte heller betraktas som uttömmande. Det beror på att Europa-
domstolen utvecklar sin rättspraxis i kontexten av samhällsutvecklingen. 
Den är heller inte bunden av sina tidigare avgöranden. Europadomstolen 
kan således identifiera ytterligare situationer när en person kan anses vä-
sentligt påverkad av en myndighetsåtgärd.711 

Att passivitetsrätten kan omfatta administrativa förfaranden framgår som 
tidigare angivits av både Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis, 
men huruvida passivitetsrätten alltid omfattar skriftliga dokument förefaller 
dock mer oklart. Lamberigts diskuterar passivitetsrättens tillämplighet avse-
ende muntlig och skriftlig bevisning. Lamberigts uttrycker att medlemssta-
terna i EU inte alltid har beaktat passivitetsrätten på samma sätt och med 
samma tillämpningsområden avseende muntlig och skriftlig bevisning. Två 
olika utgångspunkter kan identifieras.712 Den första utgångspunkten tar sikte 
på resultatet av att självbelastande bevisning lämnas. Utifrån en sådan ut-
gångspunkt går det att argumentera för att det inte borde spela någon roll 

                                                           
708 Jämför ovan avsnitt 3.2.2 och 3.4.2. 
709 Se ovan avsnitt 3.4.4 och rättsfallet Allan v. the United Kingdom, Application 
no. 48539/99, 5 November 2002.  
710 Se stycke 3.2.2 och 3.4.4. 
711 Se ovan avsnitt 1.3. 
712 Se Lamberigts, 2016 s. 432. 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 141
  

om informationen lämnas skriftligt eller muntligt. Det beror på att lämnan-
det av både skriftliga och muntliga uppgifter kan leda till självinkrimine-
ring.713  

Den andra utgångspunkten tar sikte på att dokument kan existera obero-
ende av människors vilja. Med den utgångspunkten går det att argumentera 
för att överlämnande av dokument som redan finns upprättade när de ef-
terfrågas, inte innebär självinkriminering.714 Det beror på att dokumenten 
som efterfrågas redan existerar före efterfrågan. Innehållet i dessa är alltså 
inte beroende av huruvida den anklagade väljer att vara tyst eller inte. En 
liknande argumentation fördes av Europadomstolen i rättsfallet Saunders715. 
I rättsfallet angav Europadomstolen att passivitetsrätten inte omfattar bevis-
ning som har säkrats från den enskilda och som existerar oberoende av den 
enskildes vilja, så som DNA.716 Den andra utgångspunkten leder således 
fram till en mer restriktiv syn på passivitetsrätten som då inte omfattar redan 
upprättade skriftliga dokument. Vid en sådan utgångspunkt bör det dock 
beaktas hur dokumenten har upprättats dvs. det borde t.ex. inte vara fören-
ligt med passivitetsrätten att underlåta att beakta hur dokumenten har upp-
rättats.  

 
Sammanfattningsvis kan följande konstateras:  

”This relation has given rise to diverging approaches in EU Member States and in 
other countries such as the US, as well as in the case law of the ECtHR and the 
CJEU.”717   

Både EU-domstolen och Europadomstolen har gjort skillnad mellan bevis-
ning som existerar oberoende av den enskildes vilja och bevisning som inte 
gör det. EU-domstolen har därutöver gjort en tydlig uppdelning mellan 
muntliga och skriftliga uppgifter. Enligt min uppfattning borde det inte vara 
av betydelse om uppgifterna är muntliga eller skriftliga om dessa har fram-
kommit under tvång. Det som då måste beaktas är karaktären och graden 
av tvång som har använts för att säkra bevisningen samt hur uppgifterna har 

                                                           
713 Se Lamberigts, 2016 s. 432. 
714 Se Lamberigts, 2016 s. 432. 
715 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 19187/91, 17 December 1996, p. 69. 
716 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 19187/91, 17 December 1996, p. 69. 
717 Lamberigts, 2016 s. 429. 
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använts av myndigheter/åklagaren och hur dessa har beaktats av rätten un-
der efterföljande rättegången. 

För att passivitetsrätten ska aktualiseras i ett enskilt mål måste det också 
finnas en konkret länk mellan en pågående utredning och en faktisk eller 
potentiellt efterföljande straffrättslig process.718 I rättsfallet Weh v. Austria 
uttryckte Europadomstolen detta i två punkter.  

 
Enligt Europadomstolen kunde passivitetsrätten inte anses kränkt med 
mindre än att:  
 

 En straffrättslig process kan förväntas eller redan har inletts,  
 Att det finns specifika anklagelser riktade mot en person som ska 

delges misstanke om brott eller redan har blivit delgiven misstanke 
om brott och att den enskilda personen, under hot om straff eller 
genom tvång har krävts på information som skulle kunna vara själv-
belastande.719  

 
I rättsfallet Rieg v. Austria bekräftade Europadomstolen sin bedömning i 
rättsfallet Weh v. Austria.720  Kriteriet bör tolkas så att det inte är själva skyl-
digheten att lämna uppgifter i sig som är problematisk i förhållande till pas-
sivitetsrätten.721 Uppgiftsskyldigheten blir problematisk i relation till passivi-
tetsrätten när uppgiftsskyldigheten är sanktionerad med en rättslig påföljd 
t.ex. en ekonomisk sanktion av viteskaraktär om uppgifterna kan användas 
i ett potentiellt eller faktiskt efterföljande straffrättsligt förfarande. Enligt min 
tolkning beror det på att den rättsliga sanktionen då kan uppfattas som ett 
påtryckningsmedel om att lämna uppgifter, oavsett om den tas ut eller inte. 

                                                           
718 Se ovan avsnitt 3.3.6 samt rättsfallen Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 
8 April 2004 och Rieg v. Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005.  
719 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 52. 
720 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 29 och p. 32. Rieg v. 
Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005. 
721 Jämför rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 
41552/98, 16 maj 2000 och Allen v. the United Kingdom, Application no. 
76574/01, 10 September, 2002 med rättsfallen J.B. v. Switzerland, Application no. 
31827/96, 3 May 2001 och Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 Febru-
ary 1993.  
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Den rättsliga sanktionen kan också försätta den uppgiftsskyldige i situat-
ionen där hen bara har två val: antingen att vara tyst och riskera rättsliga 
sanktioner eller prata och riskera att lämna uppgifter som sedan kan använ-
das emot den anklagade i ett potentiellt eller faktisk efterföljande straffrätts-
ligt förfarande.722 Om en uppgiftsskyldig försätts i en sådan situation så måste 
passivitetsrätten beaktas och respekteras.723 I annat kan passivitetsrätten bli 
kränkt. 

Som tidigare angivits framgår det av Europadomstolens rättspraxis att om 
tvång har används för att säkra bevisning så ska karaktären och graden av 
tvånget som använts beaktas vid prövning av om passivitetsrätten kan anses 
kränkt.724 Även av EU-domstolens argumentation i målet Orkem725 framgår 
att rätten till försvar kan kränkas på ett irreparabelt sätt om tvång används 
under förfarandets inledande undersökningar.726 Rättsfallet kan alltså tolkas 
så att kommissionens befogenheter att begära upplysningar genom tvång 
begränsades genom rättsfallet samt att tvång måste beaktas som ett kriterium 
vid prövningen av om passivitetsrätten ska anses kränkt. EU-domstolens ar-
gumentation går således i linje med Europadomstolens argument. Passivi-
tetsrätten måste således tolkas så att den innebär ett förbud mot att använda 
tvång för att säkra bevisning.727  

                                                           
722 Se ovan avsnitt 3.4.1 och Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 De-
cember 2000 
723 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 
21 December 2000.  
724 Se ovan avsnitt 3.4.1 
725 Se ovan avsnitt 2.4.1. 
726 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989, p. 
32-33. 
727 Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, 18 oktober 1989, p. 
34-35 samt ovan avsnitt 2.2, se också Alschuler W. Albert, A Peculiar Privilege in 
Historical Perspective: The Right to Remain Silent, 94 Mich. L. Rev. 2625 (1996) 
s. 2631. 
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Tvånget kan ha olika karaktär. Det kan t.ex. ha karaktären av rättsligt 
tvång, fysiskt tvång eller psykiskt tvång.728 Det fysiska tvånget kan bestå i att 
en enskild åsamkas fysisk skada. Den fysiska skadan kan också orsaka psy-
kiskt lidande.729 Om den fysiska skadan är så pass allvarlig att den innebär 
en kränkning av tortyrförbudet i artikel 3 i EKMR kan användandet av 
tvånget också innebära en kränkning av passivitetsrätten i artikel 6 i EKMR. 
Det gäller under förutsättning att den bevisning som säkrats genom tvånget 
har haft betydelse för påföljden i en efterföljande straffrättslig process dvs. 
domstolen måste ha beaktat den bevisning som säkrats genom tvång vid sin 
bedömning i målet.730  I de fall där så har skett har Europadomstolen kom-
mit fram till att det har skett en kränkning av passivitetsrätten. 
 
Europadomstolen har identifierat olika typer av rättsligt tvång:  

 
 Vite731  
 Böter732 
 Fysiskt och psykiskt tvång733, eller  
 Andra straffrättsliga påföljder som följer av underlåtenhet att lämna 

uppgifter734.  
 

Av Europadomstolens rättspraxis framgår det alltså att en ekonomisk sankt-
ion kan ha olika karaktär. Vid analys av Europadomstolens rättspraxis fram-

                                                           
728 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 
11 July 2006. 
729 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 
11 July 2006, p. 76. 
730 Jämför Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 och Gäfgen v. 
Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010. 
731 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet J.B. v. Switzerland, Application no. 
31827/96, 3 May 2001. 
732 Se ovan avsnitt 3.3.7 och rättsfallet Marttinen v. Finland, Application no. 
19235/03, 21 April 2009. 
733 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany Application no. 
54810/00, 11 July 2006. 
734 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Heaney and McGuinness v. Ireland, Appli-
cation no. 34720/97, 21 December 2000 där fängsling hade använts som straff för 
underlåtenhet att lämna uppgifter. 
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går att den ekonomiska sanktionens karaktär har haft en avgörande bety-
delse för om passivitetsrätten har ansetts kränkt. Vägledande rättsfall i detta 
avseende är Allen v. the United Kingdom, Funke v. France, J.B. v. Switzer-
land och Saunders v. The United Kingdom.735 En skillnad mellan dessa fyra 
rättsfall var att Europadomstolen gjorde skillnad i bedömningen avseende 
den ekonomiska sanktionens karaktär. I rättsfallet Allen v. the United King-
dom uttalade Europadomstolen att den ekonomiska sanktion som påförts 
med anledning av att en uppgiftsskyldig underlåtit att deklarera riktiga upp-
gifter hade karaktären av ett straff. Syftet med sanktionen i målet Allen v. 
the United Kingdom var således inte att förmå den enskilde att inkomma 
med uppgifter som kunde ha varit belastande i en potentiellt efterföljande 
straffrättslig process. Istället utgjorde den ekonomiska sanktionen själva 
straffet. Den ekonomiska sanktionen utgjorde således inte ett sådant tvång 
som medförde kränkning av passivitetsrätten.736  

I rättsfallen Funke v. France och J.B. v. Switzerland hade den ekono-
miska sanktionen haft karaktären av ett vite. Det berodde på att sanktionen 
hade tagits ut i syfte att förmå den enskilde att lämna de uppgifter som ef-
terfrågats. I båda fallen gjorde Europadomstolen bedömningen att den ef-
terfrågade informationen hade kunnat komma att användas emot den en-
skilde i ett potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande. Av den anled-
ningen kom Europadomstolen i båda fallen fram till att den ekonomiska 
sanktionen hade haft karaktären av ett vite dvs. avsikten med sanktionen 
hade varit att förmå de enskilda att lämna uppgifter.737 Med hänsyn till detta 
så hade det skett en kränkning av passivitetsrätten enligt Europadomstolen. 

I rättsfallet Saunders v. The United Kingdom hade en enskild lämnat 
information som varit belastande för hen själv i ett inledande förhör. An-
ledningen till detta var att det hade funnits ett rättsligt tvång i form av en 
lagstiftad uppgiftsskyldighet där böter och fängelse hade kunnat bli konse-
kvensen av att den klagande inte hade uppfyllt den lagstiftade uppgiftsskyl-
digheten. Den klagande hade först haft för avsikt att vara tyst under den 
efterföljande rättegången. På grund av att de muntliga uppgifterna från det 

                                                           
735 Jämför Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, Saunders 
v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 1996, J.B. v. 
Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 och Allen v. the United King-
dom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
736 Se ovan avsnitt 3.3.3. 
737 Se ovan avsnitt 2.4.2. 
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tidigare polisförhöret lästes upp av åklagaren under den efterföljande dom-
stolsprocessen så hade den klagande utsatts för press under rättegången.738 
Europadomstolen kom därför fram till att det hade skett en kränkning av 
passivitetsrätten.739  

Enligt min tolkning av ovan angivna rättsfall har Europadomstolen gjort 
bedömningen att det inte har skett någon kränkning av passivitetsrätten i de 
fall där den rättsliga sanktionen har utgjort själva straffet. Passivitetsrätten 
utgör därför inte någon garanti för att undgå straff. I de fall där syftet med 
den rättsliga sanktionen har varit att förmå enskilda att lämna uppgifter och 
uppgifterna har använts eller hade kunnat användas emot den anklagade i 
ett faktiskt eller potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande, så har 
Europadomstolen kommit till motsatt slutsats.740 

Följande bör därför kunna fastställas: om tvång har använts som ett me-
del för att förmå en brottsanklagad person att lämna upplysningar med av-
sikt att säkra bevisning mot den personen så måste tvånget beaktas vid be-
visprövning under en efterföljande process. Om så inte sker är det sannolikt 
att både EU-domstolen och Europadomstolen skulle komma fram till att 
det har skett en kränkning av passivitetsrätten. 

I rättsfallet Saunders v. The United Kingdom beskrivs en intressekonflikt 
som kan uppstå mellan staten och den enskilde. Enligt Europadomstolen 
kan prövning av artikel 6 i EKMR t.ex. ge upphov till att statens intresse av 
att undersöka och bestraffa brottet ifråga ställs emot den enskildes intresse 
av att vara tyst och inte belasta sig själv.741 Av Europadomstolens rättspraxis 
går det således att utläsa att statens intresse av att utreda och beivra brott 
utgör ett kriterium som måste beaktas som en faktor vid bedömning av om 
passivitetsrätten kan anses kränkt.742  

                                                           
738 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996, p. 73. 
739 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
740 Jämför J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 i ovan avsnitt 
3.4.1 med Allan v. The United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 Novem-
ber, 2002 i ovan avsnitt 3.3.3.  
741 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
742 Se ovan avsnitt 3.4.1 och Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 
2006 p. 117. 
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I rättsfallet Saunders uttalade Europadomstolen att de generella kraven 
som ställs på en rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR, inkluderat rätten att 
vara tyst, måste beaktas i straffrättsliga processer beträffande alla olika typer 
av brott. Enligt Europadomstolen gör det ingen skillnad om brottet är enkelt 
eller komplext. Europadomstolen uttalade också att statens intresse inte kan 
åberopas för att rättfärdiga användning av bevis som säkrats genom tvång i 
utomrättsliga utredningar för att belasta enskilda i straffrättsliga processer.743 
I rättsfallen Heaney and McGuinness och Jalloh bekräftar Europadomsto-
len denna bedömning.744 I båda dessa rättsfall uttalade Europadomstolen att 
statens intresse inte kan rättfärdiga användningen av bevissäkringsmetoder 
som kränker själva kärnan i rätten till en rättvis rättegång.745  

I rättsfallet Quinn746 förtydligade Europadomstolen sin rättspraxis. I rätts-
fallet beskrev Europadomstolen som tidigare angivits en situation där passi-
vitetsrätten var att anses som kränkt. Situationen bestod i att en enskild hade 
hamnat i en situation som gjorde att hen bara hade två val: antingen att vara 
tyst och riskera att bli dömd till straff på grund av tystnaden eller att samar-
beta med polisen och riskera att lämna självbelastande information. Euro-
padomstolen kom fram till att passivitetsrätten enligt artikel 6.1 i EKMR 
inte hade respekterats.747 Statens intresse kan alltså inte rättfärdiga att kärnan 
i rätten till en rättvis rättegång tillintetgörs,748 men det kan utgöra skäl för att 
begränsa passivitetsrätten under förutsättning att staten kan ange godtagbara 
skäl för detta. 

Av Europadomstolens rättspraxis och kriteriet som innebär att statens 
intresse ska beaktas vid prövningen av om passivitetsrätten kan anses kränk 
framgår det således att passivitetsrätten inte är absolut. Det innebär att pas-
sivitetsrätten gäller som huvudregel, men att den kan begränsas med hänsyn 

                                                           
743 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 19187/91, 17 December 1996, p. 74. 
744 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Heaney and McGuinness v. Ireland, Appli-
cation no. 34720/97, 21 December 2000 och rättsfallet Jalloh v. Germany Appli-
cation no. 54810/00, 11 July 2006. 
745 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000 p. 57-58, Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006, p. 97. 
746 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
747 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
748 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006, p. 97. 
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till godtagbara skäl. Enligt Europadomstolen är det staten som har bevisbör-
dan för att ett sådant godtagbart skäl har förelegat. I rättsfallet Brennan749 
anförde staten med framgång sådana godtagbara skäl. I målet fann Europa-
domstolen att det har förelegat risk för att andra inblandade personer som 
inte ännu blivit gripna, hade kunnat bli varnade om den som förhördes hade 
fått möjlighet att kontakta ett rättegångsbiträde från och med det första po-
lisförhöret. Restriktionen som innebar att personen inte fick träffa sin advo-
kat under de första 24 timmarna utgjorde därför inte en kränkning av artikel 
6.1 eller 6.3 i EKMR.750  

Vid bedömningen av om det har skett en kränkning av passivitetsrätten 
måste det enligt Europadomstolen också ske en prövning av vilka skydds-
mekanismer som den anklagade har haft att tillgå under de förfarandena.751 
Kriteriet bör tolkas mot bakgrund av de minimirättigheterna som anges i 
artikel 6.3 i EKMR752 och med beaktande av att Europadomstolen genom 
sin rättspraxis har lagt till rätten till information om passivitetsrätten till arti-
kel 6 i EKMR.753 Rätten till information om passivitetsrätten framgår även i 
artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU. Rätten till information om passivi-
tetsrätten kan således tolkas som en skyddsmekanism som ingår i rätten till 
en rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR och i rätten till försvar i artikel 
48.2 i EU:s rättighetsstadga.754 Det innebär att om en brottsanklagad person 
inte har fått information om passivitetsrätten i rätt tid så kan det utgöra 
grund för slutsatsen att passivitetsrätten har blivit oåterkalleligen kränkt.  

Som tidigare angivits prövade Europadomstolen rätten till information 
om passivitetsrätten i målet Ibrahim and others v. the United Kingdom. 755  
Europadomstolens argumentation i målet kan tolkas så att statens intresse 
av att utreda och beivra brottet ifråga, inte kunde anses utgör godtagbara 
skäl för att underlåta att informera den klagande om passivitetsrätten i rätt 
                                                           
749 Se ovan avsnitt 3.2.4. 
750 Se ovan avsnitt 3.2.4 och Brennan v. The United Kingdom, Application no. 
39846/98, 16 October, 2002, p. 48. 
751 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 
11 July 2006, p. 117. 
752 Se ovan avsnitt 3.2.1 och 3.2.4. 
753 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
754 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
755 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
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tid.756 Det framstår dock som oklart av om detta innebär att rätten till inform-
ation om passivitetsrätten bör anses utgöra en absolut rättighet.  

Information om passivitetsrätten utgör därför en förutsättning för dess 
genomslag. Informationen behövs dels för att personen ska förstå att den 
som leder förhöret inte kommer att agera utifrån den förhörda personen 
intressen, dels för att personen ifråga ska förstå att hen har ett val att tala 
eller att vara tyst.757 Av bestämmelsen artikel 3 i stycke 2 i direktiv 
2012/13/EU framgår som tidigare nämnts att informationen om passivitets-
rätten kan ges muntligt eller skriftligt på ett enkelt och lättillgängligt språk. 
Exakt hur information ska formuleras har dock inte angivits i direktivet. 
Hur denna information ska formuleras bör däremot vara upp till varje med-
lemsstat. 

Europadomstolens rättspraxis och artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU 
går också i linje med den amerikanska domstolens dom i målet Mirandan 
v. Arizona.758  I det rättsfallet kom Högsta domstolen i USA fram till att 
passivitetsrätten innebär en skyldighet att informera om passivitetsrätten och 
dess innebörder.  

Därutöver måste oskyldighetspresumtionen som kommer till uttryck i ar-
tikel 6.2 i EKMR beaktas som en skyddsmekanism i kontexten av straff-
rättsliga förfaranden759 dvs. den som har blivit anklagad för brott ska betrak-
tas som oskyldig till dess att skuld lagligen har fastställts. Av artikel 7.5 i 
direktiv (EU) 2016/343 framgår att om en person som är anklagad för brott 
väljer att vara tyst och att inte belasta sig själv, så får tystnaden inte tolkas till 
nackdel för personen ifråga.760 Artikel 7 i direktiv (EU) 2016/343 skiljer sig 
således från Europadomstolens rättspraxis. Där framgår det att tystnaden 
kan få tolkas till nackdel för den brottsanklagade, om åklagaren i enlighet 

                                                           
756 Se ovan avsnitt 3.4.5, Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application 
nos. 50541/08, 50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, p. 311. Danelius, 
2016 s. 847-848. 
757 Se ovan avsnitt 2.3 och rättsfallet Miranda v. Arizona,384 U.S. at 469-470.  
758 Se ovan avsnitt 2.3. 
759 Se ovan avsnitt 1.4.1.3 och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU om sambandet mel-
lan oskyldighetspresumtionen och passivitetsrätten. 
760 Direktiv (EU) 2016/343, den 9 Mars 2016, om förstärkningen av vissa aspekter 
av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga 
förfaranden, artikel 7 st. 5. 
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med lagen har säkrat tillräckligt med bevisning för att det ska finnas anled-
ning för brottsanklagade att förklara sig. Tystanden får dock inte ensamt 
utgöra grunden i en fällande dom. 

En annan minimirättighet som framgår i artikel 6.3 i EKMR och som 
gäller den som har blivit anklagad för brott är rätten till ett rättegångsbiträde, 
oavsett ålder. Europadomstolens tolkning av sambandet mellan passivitets-
rätten och rätten till rättegångsbiträde ger ytterligare stöd för slutsatsen att 
passivitetsrätten inte är absolut. Det beror på att rätten till rättegångsbiträde 
får inskränkas om det har funnits godtagbara skäl för det. Enligt Europa-
domstolen har en anklagad person som regel rätt till ett rättegångsbiträde 
från och med första förhöret. Europadomstolen har dock godtagit undantag 
med upp till 24 timmar om det funnits risk för att utredningen skulle även-
tyras i form av att andra misstänkta varnades. 48 timmar var däremot för 
lång tid.761 Om uppgifter har säkrats genom tvång, utan att den anklagades 
rättegångsbiträde har närvarat och utan att den anklagade har fått informat-
ion om passivitetsrätten så har det skett en kränkning av passivitetsrätten om 
uppgifterna har lagts till grund för en fällande dom.  

Europadomstolen har som tidigare angivits uttryckt att det är särskilt vik-
tigt att minderåriga som har blivit anklagade för brott tillgodoses skydds-
mekanismer så som rätten till ett juridiskt ombud, under utredningen om 
brott. Ett barn som har anklagats för brott måste få rätt till ett rättegångsbi-
träde som ser till barnets rättigheter under processen. Om så inte har skett 
och barnet har lämnat självbelastande information så måste passivitetsrätten 
anses kränkt. Enligt min uppfattning förefaller det orimligt att barnet själv 
ska kunna ta till vara sina rättigheter och föra sin egen talan. 

Som tidigare framkommit innebär passivitetsrätten en skyldighet för statliga 
brottsutredande myndigheter m.fl. att respektera den anklagades vilja att 
vara tyst.762 Det innebär att om passivitetsrätten måste beaktas i en situation 
så kan den begränsa myndigheters möjligheter att använda sanktioner som 
påtryckningsmedel för att få fram information och säkra bevisning. Det in-
nebär också att om bevismaterial som säkrats genom tvång används och till-
mäts betydelse i en efterföljande straffrättslig process så kan det utgöra en 

                                                           
761 Jämför Magee v. the United Kingdom, Application no, 2835/95, 6 June 2000 och 
John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 februari 1996. 
762 Se ovan avsnitt 3.4.1 samt Dvorski v. Croatia, Application no. 25703/11, 20 ok-
tober 2015 p. 112-113. 
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kränkning av passivitetsrätten.763 Av Europadomstolens rättspraxis764 går det 
således att utläsa att sättet på vilket bevisningen har säkrats och sedan an-
vänts i straffrättsliga processer måste beaktas som ett kriterium vid pröv-
ningen av om passivitetsrätten kan anses kränkt. Det följer också av oskyl-
dighetspresumtionen som innebär att en person ska bli betraktad som 
oskyldig tills dess att skuld lagligen fastställts.765 Det är åklagarens ansvar att 
säkra bevisning i enlighet med gällande lag.766 Det är också åklagaren som 
innehar ansvaret för att bevisa skuld.767 Om åklagaren har säkrat så pass 
mycket bevisning så att det finns anledning för den anklagade att försvara 
sig, kan den anklagades tystnad enligt Europadomstolens mening få tolkas 
emot personen utan att det innebär en kränkning av passivitetsrätten.768 Det 
gäller under förutsättning att bevisningen har säkrats med lagliga metoder 
och används som stöd för åtalet emot den anklagade. Då bör passivitetsrät-
ten inte anses kränkt - även i fall då den anklagade väljer att vara tyst.  

I detta avseende finns det dock skillnader mellan hur passivitetsrätten har 
tolkats av Europadomstolen och hur den bör tolkas enligt EU-rätten. I arti-
kel 7.5 i direktiv 2016/343/EU finns det som tidigare angivits en bestäm-
melse som kan tolkas så att tystnaden inte får tolkas till nackdel för den som 
har blivit anklagad för brott. Denna bestämmelse kan tolkas så att den in-
nebär ett mer långtgående skydd för den som har blivit anklagad för brott 
än motsvarande bestämmelse enligt EKMR. Om en EU-rättslig fråga aktu-
aliseras i ett mål där det ska ske en prövning av om passivitetsrätten har 
ansetts kränkt bör rätten således beakta denna skillnad vid bevisprövningen 
och formulera tydliga domskäl där det framgår hur tystanden har beaktats i 
det enskilda målet. 

Enligt Europadomstolen består passivitetsrätten av internationellt erkända 
rättsliga grundsatser dvs. rätten att vara tyst och rätten att inte belasta sig 

                                                           
763 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
764 Se Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 och Jalloh v. Germany, Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
765 Se ovan avsnitt 3.2.3 
766 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
767 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
768 Jämför med vad som är angivet i ovan avsnitt 3.4.3 med rättsfallet John Murray 
v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February, 1996. 
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själv.769 Med hänsyn till att Europadomstolen har gett uttryck för att även 
andra rättigheter i EKMR ska beaktas vid prövningen av passivitetsrättens 
tillämpningsområden och innebörder så kan passivitetsrätten tolkas så att 
den består av flera olika internationellt erkända rättsliga grundsatser utöver 
rätten att vara tyst och rätten att inte belasta sig själv. Till dessa rättsliga 
grundsatser hör förbudet mot tvång, rätten till rättvis rättegång inom skälig 
tid, rätten till rättegångsbiträde, förbud mot att låta tystnaden utgöra det 
enda beviset för skuld, skyldigheten att säkra bevisning med respekt för pas-
sivitetsrätten och rätten till information om passivitetsrätten. Å ena sidan 
innebär passivitetsrätten alltså en skyldighet för medlemsstaterna att under-
låta att tvinga den som anklagats för brott till att lämna självbelastande upp-
lysningar. Å andra sidan innebär den en rätt för den som har anklagats för 
brott att vara tyst och inte lämna självbelastande uppgifter. Bevisning ska 
således säkras enligt lag och med respekt för den anklagades rätt att vara 
passiv. Om en enskilds tystnad har tolkats emot denne måste åklagaren ha 
lagt fram så pass mycket bevisning emot den anklagade så att det finns an-
ledning för denne att förklara sig. Det innebär att om åklagaren genom be-
visningen har gett den anklagade anledning att förklara sig, men den ankla-
gade väljer att fortsättningsvis förhålla sig passiv så kan tystnaden få tolkas 
emot personen utan att det innebär en kränkning av passivitetsrätten. Tyst-
naden får dock aldrig ensamt utgöra beviset för skuld.770 Genom denna be-
stämmelse kommer passivitetsrättens samband med oskyldighetspresumt-
ionen till uttryck. Passivitetsrätten har också ett samband med rätten till rät-
tegång inom skälig tid på grund av att det är samma tidpunkt som gäller som 
startpunkt vid bedömningen av om en anklagad person har fått sitt mål prö-
vat inom skälig tid och för bedömningen av om en anklagad person har fått 
information om passivitetsrätten i rätt tid. 

Passivitetsrätten har därutöver ett samband med rätten till rättegångsbi-
träde dvs. genom att rättegångsbiträdet representerar den anklagade under 
en pågående utredning och domstolsprocess, skapas praktiska förutsätt-
ningar för den anklagade att nyttja sin rätt att vara passiv och inte belasta sig 

                                                           
769 Se ovan avsnitt 5.2. 
770 Se ovan avsnitt 3.4.2 och Saunders v. The United Kingdom, Application no. 
19187/91, 17 December 1996, p. 68 samt avsnitt 3.4.3 och rättsfallet John Murray 
v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February, 1996.  
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själv. Passivitetsrätten innebär därutöver en rätt till information om passivi-
tetsrätten. Europadomstolens argumentation i målet Ibrahim771 är oklar med 
avseende på om rätten till information om passivitetsrätten är absolut dvs. 
denna rättighet kan begränsas med hänsyn till godtagbara skäl. Europadom-
stolen kan genom sin rätts skapande roll utveckla passivitetsrättens auto-
noma innebörder ytterligare i detta avseende i kontexten av samhällsut-
vecklingen772  

Av artikel 51.3 i EU:s rättighetsstadga framgår också att i den mån som 
rättighetsstadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana rättigheter som 
garanteras av EKMR så ska rättigheterna i rättighetsstadgan ha motsvarande 
innebörder och tillämpningsområden som de har i EKMR. Bestämmelsen 
hindrar däremot inte EU-domstolen från att tillförsäkra rättigheterna enligt 
EU:s rättighetsstadga ett mer långtgående skydd än det som finns i EKMR. 
Det medför att rättigheternas tillämpningsområden och innebörder enligt 
EU-domstolens rättspraxis kan skilja sig från dess tillämpningsområden och 
innebörder enligt Europadomstolens rättspraxis. Rättigheterna i EU:s rättig-
hetsstadga kan alltså innebära ett mer långtgående skydd än rättigheterna i 
EKMR.  

Av Europadomstolens rättspraxis följer att när Europadomstolen prövar 
passivitetsrätten så sker prövning också med utgångspunkt i hela förfarandet 
och med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet, inklusive på 
vilket sätt som bevisningen har säkrats.773  Vidare följer att Europadomstolen 
prövar passivitetsrätten utifrån olika kriterier.774 Vissa av dessa kriterier, så 
som kriteriet om tvång, kommer också till uttryck i EU-domstolens rätts-
praxis om passivitetsrätten. Övriga kriterier kommer inte till lika tydligt ut-
tryck, men på grund av att passivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga ska 
ges ett innehåll som motsvarar passivitetsrätten enligt EKMR, så bör krite-
rierna i Europadomstolens rättspraxis även beaktas vid prövningen av pas-
sivitetsrätten enligt EU:s rättighetsstadga.775  

                                                           
771 Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 50541/08, 
50573/08 and 40351/09, 13 September 2016. 
772 Se ovan avsnitt 1.3. 
773 Se ovan avsnitt 3.4.4. 
774 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany, Application no. 
54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
775 Se ovan avsnitt 1.3. 
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Vid analys av hur Europadomstolen har beaktat kriterierna följer att pas-
sivitetsrätten gäller den som har blivit anklagad för brott enligt den auto-
noma innebörden i artikel 6 i EKMR. Med hänsyn till detta måste det fast-
ställas vad som avses med en anklagelse enligt artikel 6 i EKMR.776 I detta 
avseende har Europadomstolen uttryckt att begreppet korresponderar med 
myndighetsåtgärder som väsentligen påverkar en enskild t.ex. gripanden, 
husrannsakan och annat rättsligt tvång.777 En förutsättning som måste vara 
uppfylld för att passivitetsrätten ska aktualiseras är således att en enskild har 
blivit väsentligen påverkad av en myndighetsåtgärd enligt EKMR:s mening. 
Ytterligare en förutsättning som måste vara uppfylld är att det finnas en kon-
kret länk mellan en inledande utredning och ett efterföljande straffrättsligt 
förfarande. Med konkret länk avses här att uppgifter som säkras under den 
inledande utredningen måste kunna användas emot den som har anklagats 
för brott under en faktisk eller potentiellt efterföljande straffrättsligt förfa-
rande.778  

Om passivitetsrätten är tillämplig i ett ärende eller ett mål måste prövning 
ske om passivitetsrätten har blivit kränkt. Denna prövning måste ske med 
beaktande av fyra kriterier som Europadomstolen har identifierat.779 Vid 
prövningen av det första kriteriet så beaktas som tidigare nämnts karaktären 
och graden av det potentiella tvång som har använts under förfarandet.780 
Om tvånget innebär en kränkning av tortyrförbudet i artikel 3 i EKMR, så 
bör det allmänna intresset inte tillmätas betydelse. Det beror på att förbudet 
mot tortyr i artikel 3 i EKMR är absolut och inte kan rättfärdigas av något 
intresse.781 Passivitetsrätten utgör också ett kriterium som ska beaktas vid be-
dömningen om det har skett en kränkning av tortyrförbudet.782 En kränk-
ning av tortyrförbudet kan alltså utgöra grunden till att passivitetsrätten ska 

                                                           
776 Se ovan avsnitt 5.2.2. 
777 Se ovan avsnitt 5.2.2. 
778 Se ovan avsnitt 5.2.2.2. 
779 Se ovan avsnitt 5.2.4, 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany, Application no. 
54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
780 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 
21 December 2000. 
781 Se ovan avsnitt 3.4.1 
782 Se rättsfallet Alchagin v. Russia, Application no. 20212/05, 17 January 2012, p. 
68. 
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anses kränkt.783 Om tvånget som har använts inte har haft till syfte att söka 
tvinga den anklagade att lämna bevisningen som hade kunnat leda till att 
den enskilde straffats i ett faktiskt eller potentiellt efterföljande straffrättsligt 
förfarande784 så får det allmänna intresset större betydelse. Europadomsto-
len har därför konstaterat att uppgiftsplikter i sig i regel, inte utgör en kränk-
ning av passivitetsrätten.785 Europadomstolen har också konstaterat att skyl-
digheten att deklarera inte innebär en kränkning av passivitetsrätten.786 Där-
emot har användandet av skatterättsliga ekonomiska sanktioner av vites-
karaktär inneburit en kränkning av passivitetsrätten om dessa har använts i 
syfte att förmå enskilda att lämna belastande uppgifter avseende beskatt-
ningen.787 

Enligt det andra kriteriet så ska statens intresse av att utreda och beivra 
brott tas i beaktande vid prövning av om det har skett en kränkning av pas-
sivitetsrätten. Kriteriet ger alltså uttryck för att passivitetsrätten inte är abso-
lut genom att kriteriet ger ett utrymme för medlemsstaterna att anföra god-
tagbara skäl för att denne har vidtagit en åtgärd som inskränker passivitets-
rätten. Att passivitetsrätten har blivit inskränkt behöver alltså inte alltid in-
nebära att den har blivit kränkt. Passivitetsrätten gäller alltså som regel, men 
med vissa undantag. Enligt Europadomstolen kan dock kränkningar av tor-
tyrförbudet inte rättfärdigas av något intresse.788  

Enligt det tredje kriteriet måste en person som har anklagats för brott få 
tillgång till skyddsmekanismerna under förfarandet. Om det saknas effek-
tiva skyddsmekanismer och någon typ av grovt tvång har använts för att 
säkra bevisning, så kan användningen av bevisningen i ett efterföljande 
straffrättsligt förfarande innebära en kränkning av passivitetsrätten.789 Det är 
inte enbart rättigheter som kommer till uttryck i ordalydelsen i EKMR och 

                                                           
783 Gäfgen v. Germany, Application no. 22978/05, 1 June 2010. 
784 Se ovan avsnitt 3.3.6, 5.2.2.2 om kravet att det måste finnas en konkret länk 
mellan tvånget och ett faktiskt eller potentiellt straffrättsligt förfarande.  
785 Se ovan avsnitt 3.3.2 och rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 41552/98, 16 May 2000. 
786 Se ovan avsnitt 3.4.4 och rättsfallet Allen v. the United Kingdom, Application no. 
76574/01, 10 September 2002. 
787 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet J.B. v. Switzerland, Application no. 
31827/96, 3 May 2001.  
788 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
789 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
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i EU:s rättighetsstadga som omfattas. I Mål Courage Ltd mot Bernhard 
Crehan790 förklarade EU-domstolen att en särskild rättsordning har införli-
vats i medlemsstaterna genom fördragen. Denna rättsordning skapar både 
förpliktelser och rättigheter för både medlemsstater och deras medborgare. 
Rättigheterna uppkommer inte enbart då de framgår av fördragen, utan 
även med anledning av skyldigheter som fördragen ålägger enskilda och 
medlemsstaterna.791 Enligt min tolkning gäller samma sak avseende rättig-
heterna i EKMR. Det innebär att i och med att staterna t.ex. har ålagts en 
skyldighet att informera om passivitetsrätten så skapar denna skyldighet 
också en rättighet för brottsanklagade personer att få information om passi-
vitetsrätten i rätt tid.792 Rätten till information om passivitetsrätten utgör såle-
des en skyddsmekanism som måste beaktas vid prövningen av om det har 
skett en kränkning av passivitetsrätten i enskilda fall.  

Enligt det fjärde kriteriet måste kränkningar av passivitetsrätten prövas 
med beaktande av hur den säkrade bevisningen har använts i efterföljande 
straffrättsliga förfaranden.793 Om bevisning har säkrats med olagliga metoder 
och domstolen därefter har tillmätt bevisningen avgörande betydelse vid be-
dömningen i målet så har passivitetsrätten blivit kränkt. Om bevisningen 
däremot inte tillmäts betydelse så behöver det inte ha skett en kränkning av 
passivitetsrätten. Det utesluter dock inte att det kan ha skett en kränkning 
av någon annan rättighet, t.ex. oskyldighetspresumtionen, rätten till advokat 
eller tortyrförbudet.794 Bibas avslutar sin analys om passivitetsrätten med slut-
satsen ”the messy model explains the data much better than the elegant one 
does”795. Bibas slutsats går i linje med Trechsels beskrivning av passivitets-
rätten dvs. att det grundläggande problemet är klart, men att många speci-
fika problem har omtvistats och att det inte finns någon egentlig enighet 
avseende passivitetsrättens tillämpningsområden, struktur eller innebör-
der.796 Passivitetsrätten förefaller bestå av flera olika rättsgrundsatser som 
                                                           
790 Se ovan avsnitt 1.3 och Mål C-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, dom 
den 20 september 2001, s. I-6297, p. 19. 
791 Se ovan avsnitt 1.3 och Mål FC-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, 
2001, s. I-6297, p. 19. 
792 Se ovan avsnitt 1.3 och Mål C-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, dom 
den 20 september 2001, s. I-6297, p. 19. 
793 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
794 Se ovan avsnitt 3.2. 
795 Bibas, 2003, s. 432. 
796 Se ovan avsnitt 1.1.2 
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möts. Dessa rättsgrundsatser kan tolkas utifrån Europadomstolens rätts-
praxis och EU-domstolens rättspraxis. När dessa rättsgrundsatser aktuali-
seras i nationella förfaranden så möter passivitetsrätten enligt EKMR och 
EU:s rättighetsstadga nationell lagstiftning. Undersökningen visar således att 
tolkningsproblem kan aktualiseras i mötet mellan olika rättsgrundsatser vis 
tolkning och tillämpning av nationell lagstiftning, EKMR och EU:s rättig-
hetsstadga.797 

 

                                                           
797 Se Grahn, Farley, 2016 s. 342. 
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Att passivitetsrätten består av flera olika rättsgrundsatser medför att pas-
sivitetsrättens komplexitet kan illustreras genom en cirkel där olika kompo-
nenter möts. Bilden visar olika komponenter som representerar passivitets-
rättens innebörder var och en för sig och tillsammans utgör de kärnan i en 
rättvis rättegång. Bilden gör inte anspråk på att gälla för alla passivitetsrätter. 
Den viktar inte heller komponenterna emot varandra. Enligt bilden förefal-
ler passivitetsrätten istället vara något av en kameleont som kan byta skep-
nad under förfarandets gång.798 Att passivitetsrätten kan beskrivas som en 
kameleont skulle också kunna förklara varför det inte finns någon generell 
gemensam uppfattning om passivitetsrättens struktur, tillämpningsområ-
den, innebörder eller ursprung.799 Därom tvistar de lärda.800 

I detta kapitel har passivitetsrättens autonoma innebörder analyserats. Av 
analysen följer att passivitetsrätten ingår i rätten till en rättvis rättegång i arti-
kel 6 i EKMR801 samt i rätten till försvar i artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga. 
Vad som avses med passivitetsrätten framgår inte i ordalydelsen i vare sig 
artikel 6 i EKMR eller i artikel 48 i EU:s rättighetsstadga. Med hänsyn till 
detta har passivitetsrättens autonoma innebörder därför analyseras med ut-
gångspunkt i Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis, artikel 3 
st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU.802  

Analysen har visat att passivitetsrätten har utvecklats genom förbudet mot 
att använda tvång i syfte att få en enskild att erkänna sig skyldig till brott803 
samt att den består av flera olika internationellt erkända rättsliga grundsatser 
så som rätten att vara tyst och rätten att inte belasta sig själv. Enligt min tolk-
ning medför det att passivitetsrätten kan ha olika praktiska innebörder i 
olika situationer. Problemet som har prövats av Europadomstolen och EU-
domstolen har handlat om allt ifrån hur olika lagstiftade skyldigheter att 

                                                           
798 Se Lamberigts, 2016 s. 428. Se ovan avsnitt 3.4.2. 
799 Se Lamberigts, 2016 s. 419. 
800 Se ovan avsnitt 1.4.1.3 och jämför t.ex. Bibas, 2003, 421-432 och Seidmann & 
Stein, 2000 s. 430- 510. 
801 Peers, Hervey, Kenner, & Ward, 2014 s. 1309. 
802 Lebeck, 2016 s. 404. 
803 Se ovan avsnitt 2.2 och Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens 
dom av den 18 oktober 1989. 
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lämna uppgifter förhåller sig till passivitetsrätten i olika situationer804, vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att passivitetsrätten ska aktuali-
sera805, vilka rättigheter och skyldigheter som följer av passivitetsrätten samt 
hur dessa ska avvägas rättigheter och skyldigheter emot varandra i olika si-
tuationer806. Ytterligare problem har handlat om vilka förutsättningar som 
ska vara uppfyllda för att passivitetsrätten ska anses kränkt.807  

Analysen har också visat att passivitetsrätten kan beskrivas både som en 
rättighet och som ett privilegium.808 Enligt min tolkning består skillnaden 
mellan privilegier och rättigheter i att rättigheter kan innebära skyldigheter 
för någon annan, men det gör inte privilegier.809 En sådan tolkning får till 
följd att passivitetsrätten bör tolkas så som att den gäller som en rättighet, 
men med undantag dvs. den innebär alltså inte alltid skyldigheter för med-
lemsstaterna.810 En sådan tolkning får också till följd att det finns möjlighet 
att begränsa passivitetsrätten med hänsyn till statens intresse av att utreda 
och beivra brott.811 Det kan dock inte anses vara förenligt med passivitetsrät-
ten att begå brott för att klara upp brott.  

 Av Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis följer att passivi-
tetsrätten aktualiseras under förutsättning att en enskild har blivit anklagad 
för brott eller en lagöverträdelse enligt begreppets autonoma innebörd. Be-
greppet anklagad korresponderar med myndighetsåtgärder som innebär att 
enskilda har blivit väsentligt påverkad av myndighets agerande t.ex. vid 
brottsrekonstruktion eller i en förhörssituation. Enskilda har alltså rätt att 
vara passiv samt att garanteras de skyddsmekanismer som passivitetsrätten 
innebär från och med tidpunkten då hen har blivit väsentligt påverkad av en 
myndighetsåtgärd.812  
                                                           
804 Se ovan avsnitt 3.3.1, 3.3.3, 4.3.3 samt 1.2, den första frågeställningen. 
805 Se ovan hela avsnitt 3.3, 3.5, 4.3.1 samt 1.2, den andra frågeställningen.   
806 Se ovan hela avsnitt 3.2, 3.4 och 4.3 samt avsnitt 1.2, den tredje frågeställningen. 
807 Se ovan avsnitt 5.2.1, 1.2 den fjärde frågeställningen. 
808 Se Trechsel, Stefan. Human rights in criminal proceedings. Oxford: Oxford 
University press, 2015, s. 342.  
809 Se ovan avsnitt 2.2 och Wesley Newcomb 1912-1913 s. 555- 556 och Schlag, 
2015 s. 200. 
810 Se ovan avsnitt 1.3, den fjärde utgångspunkten.  
811 Se ovan avsnitt 5.2.3.2, det andra kriteriet. 
812 Se ovan avsnitt 2.4.1, 2.4.2, Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-dom-
stolens dom av den 18 oktober 1989 samt Funke v. France, Application no. 
10828/84, 25 February 1993. 
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I artikel 52.3 i EU:s stadgas så som tidigare angivits att innebörden av de 
rättigheter som garanteras i EU:s rättighetsstadga, ska minst ha motsvarande 
innebörd som rättigheterna har i EKMR.813 Det innebär att ett mål för EU-
domstolen är att upprätthålla de minimistandarder som bestämts enligt 
EKMR.814 Bestämmelsen begränsar dock inte EU-domstolen från att tillför-
säkra ett mer långtgående skydd än det som finns i EKMR. Rättigheternas 
innebörd enligt EU:s rättighetsstadga kan således skilja sig från dess inne-
börd i EKMR.815 Enligt min uppfattning bör rättigheterna i EU:s rättighets-
stadga ändå ges ett innehåll som korresponderar med rättigheter enligt 
EKMR så som de tolkas och tillämpas av Europadomstolen.816 Passivitets-
rätten enligt artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga bör därför anses utgöra 
samma skydd som garanteras enligt artikel 6 i EKMR.817  

EU domstolen har uttryckligen hänvisat till EKMR och använt den som 
utgångspunkt och vid utvecklingen av rättigheternas tillämpningsområden 
och innebörd i EU-rätten.818 När Europadomstolen och EU-domstolen prö-
var passivitetsrätten så har domstolarna gjort olika överväganden beroende 
på vilka omständigheter som föreligger i de enskilda fallen. Övervägandena 
kan t.ex. handla om passivitetsrättens tillämpningsområden, om den kan 
anses kränkt och i så fall på vilka grunder samt hur den förhåller sig till 
andra rättigheter.  

Vid prövning av passivitetsrätten i ett enskilt fall, måste hela förfarandet 
beaktas, från början till slut, inklusive sättet på vilket bevisningen har säkrats. 
I rättsfallet Jalloh v. Germany819 identifiera fyra kriterier som ska beaktas vid 
prövning av om passivitetsrätten kan anses kränkt. Därigenom har Europa-
domstolen lämnat vägledning om vilka faktorer som får betydelse för dess 
bedömning av om passivitetsrätten ska anses kränkt. Dessa kriterier ger 
också vägledning om under vilka förutsättningar som passivitetsrätten kan 
anses kränkt.820  

                                                           
813 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
814 Se Peers, Steve, Hervey, Tamara, Kenner, Jeff & Ward, 2014 s. 1310. 
815 Se Peers, Hervey, Kenner & Ward, 2014 s. 407-408. 
816 Se Peers, Hervey, Kenner & Ward, 2014 s. 1459. 
817 Peers, Hervey, Kenner & Ward, 2014 s. 1310. 
818 Craig & Búrca de Gráinne, 2015 s. 385-386. 
819 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
820 Se ovan avsnitt 3.4.1, Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
P. 117 samt ovan avsnitt 1.2, den fjärde frågeställningen. 
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Av kriterierna följer att det finns ett nära samband mellan passivitetsrät-
ten och rätten till rättvis rättegång inom skälig tid, förbudet mot tortyr, oskyl-
dighetspresumtionen och rätten till advokat/rätten till försvar. Ett exempel 
är att i en situation där tvång har använts för att säkra bevisning ska karaktä-
ren av det tvång som har använts beaktas vid prövning av om passivitetsrät-
ten kan anses kränkt eller inte. Om tvånget har karaktären av tortyr, kan 
tvånget innebära en kränkning av passivitetsrätten om den bevisning som 
säkrats genom tvången har haft betydelse för utgången i målet. Tortyrförbu-
det är absolut. I sådana situationer har Europadomstolen gjort bedöm-
ningen att statens intresse av att beivra brott inte kan rättfärdiga användandet 
av tvånget.821 Statens intresse kan inte heller rättfärdiga användandet av rätts-
ligt systematiskt tvång som innebär att straffrättsliga påföljder kan dömas ut 
om en enskild vägrar att lämna uppgifter som skulle kunna vara belastande 
för hen.822 

Även inskränkningar och kränkningar av rätten till rättegångsbiträde kan 
innebära en kränkning av passivitetsrätten. Här har Europadomstolen utta-
lat att enskilda, som huvudregel, ska ha rätt till juridiskt biträde från och 
med första förhöret. Denna rättighet är till skillnad från tortyrförbudet, inte 
absolut. I sådana situationer har Europadomstolen uttalat att statens intresse 
av att beivra brott ska vägas in vid bedömningen av om det har skett en 
kränkning av rätten till rättegångsbiträde. Enligt Europadomstolen ankom-
mer den dock på staten att visa goda skäl för att den enskilde inte har fått 
möjlighet att träffa ett rättegångsbiträde. Här har risken för att den enskilde, 
via sitt juridiska ombud ska varna andra ansetts utgöra ett sådant godtagbart 
skäl. Europadomstolen har också uttalat att en uppskjutning av 24 timmar 
inte innebär en kränkning av rätten till advokat, medan en uppskjutning om 
48 timmar var att bedöma som för länge. Om Europadomstolen har kom-
mit fram till att det har skett en kränkning av rätten till rättegångsbiträde, har 
Europadomstolen också uttalat att en sådan kränkning - oåterkalleligen - 
kan kränka passivitetsrätten. Särskilt i samband med att barn förhörs. 

 Vid bedömning av om passivitetsrätten ska anses kränkt har det bety-
delse hur bevisningen har säkrats och använts under en senare straffrättslig 
process. Kriteriet förtydligar på så vis att hela förfarandet ska beaktas vid 

                                                           
821 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
822 Heaney and McGuinness v. Ireland, Application no. 34720/97, 21 December 
2000, Quinn v. Ireland, Application no. 36887/97, 21 December 2000. 
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bedömningen av om passivitetsrätten ska anses kränkt eller inte. I situat-
ioner där bevisning har säkrats genom tvång och sedan ligger till grund för 
en fällande dom, har Europadomstolen kommit fram till att det har skett 
en kränkning av passivitetsrätten.823 I andra situationer där bevisning har säk-
rats genom tvång, men inte legat till grund för en fällande dom i en efterföl-
jande straffrättslig process, har Europadomstolen kommit fram till att det 
inte har skett en kränkning av passivitetsrätten.824 I situationer där en ankla-
gad person har valt att vara tyst och inte svara på några frågor alls, är det 
viktigt att denne betraktas som oskyldig till dess att åklagaren har brutit 
oskyldighetspresumtionen genom att presentera övertygande bevisning 
emot den anklagade som medfört att det har funnits anledning för denne 
att förklara sig. Om den anklagade fortfarande i ett sådant läge väljer att vara 
tyst, får tystnaden tolkas till den anklagades nackdel. Om tystnade ensamt 
skulle utgöra grunden för en fällande dom, har rätten att vara passiv/tyst inte 
respekterats. En anklagad persons tystnad får således aldrig ensamt utgöra 
grund för en straffrättslig påföljd.825  

En prövning av om passivitetsrätten kan anses kränkt eller inte innebär 
således att olika intressen vägs mot varandra, med beaktande av hur hela 
förfarandet har gått till. Då hela förfarandet ska beaktas, blir det därmed 
svårt att i ett inledande skede av en process, avgöra av om passivitetsrätten 
kan anses kränkt eller inte. Den frågan som kan ställas är om passivitetsrät-
ten kan anses tillämplig eller inte. Enligt Europadomstolens och EU-dom-
stolens rättspraxis finns det inte en tidpunkt när passivitetsrätten blir tillämp-
lig. Den frågan måste prövas genom att bedöma om en enskild kan anses 
ha blivit väsentligt påverkad av en åtgärd som företagits av en myndighet. 
Europadomstolen har identifierat ett antal omständigheter som utgör att en-
skilda har blivit väsentligt påverkade. Dessa omständigheter utgörs t.ex. av 
brottsrekonstruktion, delgivning av misstanke om brott, uppmaning att be-
tala ekonomisk sanktion för att undgå strängar straffrättsliga påföljder, att en 
förundersökning inleds.826 Denna uppräkning är inte uttömmande eftersom 

                                                           
823 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 
1996. 
824 Allan v. The United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 November, 2002. 
825 John Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 februari 
1996. 
826 Se ovan avsnitt 3.3. 
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domstolarnas rättspraxis om passivitetsrätten troligen kommer utvecklas yt-
terligare.827 Om det förhåller sig så att en enskild är väsentligt påverkad av 
en åtgärd som företagits av en myndighet, är passivitetsrätten tillämplig, vil-
ket medför att den enskilde har rätt att vara tyst och inte belasta sig själv. 
Den enskilde har också rätt att få information om passivitetsrättens innebör-
der.828 Det medför däremot inte att en enskild som har begått ett brott är 
skyddad från straff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
827 Se ovan avsnitt 1.3 och Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application 
28957/95, 11 juli 2001. 
828 Se ovan avsnitt 3.4.5 och Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 
39660/02, 18 February, 2010, Ibrahim and others v. the United Kingdom, nos. 
50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, Danelius, 2016 
s. 847-848. 
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I prop. 2002/03:106 anges följande: 

”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 be-
dömning. Även förtigande eller vilseledande av en omständighet kan vara att be-
trakta som en oriktig uppgift.” 829 

Enligt vad som hittills framkommit av undersökningen så är skyldigheten att 
lämna uppgifter i sig i regel oproblematisk i förhållande till passivitetsrät-
ten.830 Problem kan däremot uppstå i situationer där uppgiftsskyldigheten är 
sanktionerad med rättsliga sanktioner och syftet med den rättsliga sankt-
ionen är att förmå enskilda att lämna uppgifter som skulle kunna vara själv-
belastande.831 Problem kan också uppstå om passivitet tillåts utgöra den ända 
bevisningen för en fällande dom.   

Med hänsyn till att uppgiftsskyldigheterna enligt 30 kap. 1 § och 31 kap. 
3 § SFL är sanktionerade med skattetillägg så skulle det alltså potentiellt sätt 
kunna föreligga konflikter mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten 
enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU, särskilt med anledning 
av att skattetillägg kan tas ut i både administrativa och straffrättsliga förfaran-
den på grund av uppgiftsskyldigas passivitet.832 

829 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
830 Se ovan avsnitt 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 och 4.3.1. 
831 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
832 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
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Mot denna bakgrund ges en introduktion till skyldigheten att lämna in-
komstdeklaration833, övriga upplysningar samt till den generella dokument-
ationsskyldigheten att bevara underlag i detta kapitel. Kapitlet inleds med 
en beskrivning av regler om skyldigheten att lämna inkomstdeklaration och 
övriga upplysningar i 31 kap. 1 och 3 §§ SFL. Därefter ges en beskrivning 
av reglerna om den generella dokumentationsskyldigheten i 39 kap. 3 § 
SFL. Efter det undersöks uppgiftsskyldighetens tillämpningsområde. Ka-
pitlet avslutas med sammanfattande slutsatser avseende skyldigheten att 
lämna inkomstdeklaration och övriga upplysningar. I kapitel 7 genomförs 
en undersökning. 

Skatteverket genomför årligen olika utredningar av uppgiftsskyldigas in-
komstdeklarationer och annat beskattningsunderlag. Vid sådana utred-
ningar får Skatteverket ställa frågor till skattskyldiga avseende deras beskatt-
ningsunderlag.834 Enligt 31 kap. 3 § SFL måste den som är deklarationsskyl-
dig lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga 
beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster. Det finns således 
en långtgående lagstadgad skyldighet för uppgiftsskyldiga att lämna uppgifter 
om sina beskattningsbara inkomster.835 Om den skattskyldige inte lämnar 
någon inkomstdeklaration eller lämnar oriktig uppgift så aktualiseras frågan 
om det föreligger förutsättningar för att ta ut skattetillägg.836 Om Skatteverket 
finner anledning att anta att en skattskyldig har begått ett skattebrott har 
Skatteverket därutöver en skyldighet att anmäla den skattskyldige till åkla-
garen.837 

                                                           
833 Se ovan avsnitt 1.2 och 1.3. 
834 Se 40 kap. SFL avseende Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera, 
41 kap. avseende regler för revision samt 44–46 kapitlet avseende vitesföreläggan-
den och andra tvångsåtgärder. 
835 31 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, avseende vilka uppgifter en in-
komstdeklaration ska innehålla, Se 41 kap. SFL avseende revision. 
836 31 kap. 3 § SFL och 49 kap. 4–5 §§ SFL. 
837 17 § Skattebrottslag (1971:69), SkBrL. 
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Om åklagaren framställt yrkande om åtal är det istället domstolarna sak 
att fatta beslut om skattetillägg.838 Det innebär att beslut om skattetillägg nu-
mera kan fattas i både administrativa och straffrättsliga skatteförfaranden. 
Det innebär också att om Skatteverket finner oriktiga uppgifter i en in-
komstdeklaration, kan uppgifterna ligga till grund för domstolens prövning 
om skattetillägg i ett efterföljande straffrättsligt förfarande - oaktat om den 
oriktiga uppgiften har lämnats med uppsåt.  

I detta avsnitt ges en beskrivning av skyldigheten att lämna inkomstdekla-
ration och däri övriga upplysningar. Först ges en beskrivning av grundläg-
gande bestämmelser om deklarationsskyldigheten. Därefter ges en beskriv-
ning av skyldigheten att lämna övriga upplysningar enligt 31 kap. 3 § SFL 
och reglerna om den generella dokumentationsskyldigheten i 39 kap. 3 § 
SFL. Efter det undersöks uppgiftsskyldighetens tillämpningsområde.   

Varje vuxen person har en skyldighet att för Skatteverket kunna redovisa 
hur hen har täckt sina levnadskostnader.839 I 31 kap. finns grundläggande 
bestämmelser om inkomstdeklarationen och vad dessa ska innehålla. Enligt 
31 kap. 1 § och 2 § SFL ska fysiska personer lämna inkomstdeklaration 
senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret. För bolag finns fyra 
olika datum. Inkomstdeklarationer ska lämnas till ledning för bestämmande 
av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt inkomstskattelagen m.fl. la-
gar.840 I 31 kap. 2 § SFL anges vilka uppgifter som samtliga inkomstdeklarat-
ioner ska innehålla. Tre exempel på sådana uppgifter är nödvändiga identi-
fikationsuppgifter, uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som 
ska hänföras till respektive inkomstslag och uppgifter om allmänna avdrag.841 
I 6 kap. 7 § SFF anges att nödvändiga identifikationsuppgifter består av den 
deklarationsskyldiges namn, personnummer, samordningsnummer, organi-
sationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och en posta-
dress.842  

                                                           
838 3 § 1 st. lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
839 Se ovan avsnitt 1.3 och RÅ 1982 Aa 191. 
840 28 kap. 1 § SFL avseende syftet med preliminär inkomstdeklaration, 29 kap. 1 § 
SFL avseende syftet med inkomstdeklarationen, Prop. 2010/11:165 s. 74 och 75, 
Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, 2016 s. 42.  
841 31 kap. 2 § p. 1–3 SFL. 
842 6 kap. 7 § SFF. 
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Före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret ska Skatteverket 
underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarations-
skyldiga om underlaget för beslut om slutlig skatt.843 Skatteverket skickar då 
ut förtryckta blanketter för inkomstdeklarationer till den som kan antas vara 
skyldig att lämna en inkomstdeklaration.844 De förtryckta uppgifterna grun-
das på innehållet i kontrolluppgifter som lämnats till Skatteverket och övriga 
förhållanden som Skatteverket har kännedom om.845 En målsättning är att 
så bra överensstämmelse som möjligt mellan den preliminärt beräknade 
skatten och den slutliga skatten ska eftersträvas.846 Det medför att en för-
tryckt deklaration utan ändringar normalt sett inte behöver granskas.847 Be-
slut kan istället fattas automatiskt.848 

Om någon uppgift i den förtryckta deklarationen skulle vara felaktig eller 
om det skulle saknas uppgifter, har den uppgiftsskyldige en skyldighet att 
göra de ändringar som behövs.849 Har t.ex. en arbetsgivare underlåtit att 
lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om att denne har utbetalat lön till 
en anställd, måste den anställde själv lämna information om detta till Skat-
teverket.850 Det kan också vara på det sättet att uppgifterna i den förtryckta 
deklarationen är riktiga, men att den uppgiftsskyldige avser att göra avdrag. 
Om den uppgiftsskyldige avser att göra ändringar från den förtryckta dekla-
rationen kan den uppgiftsskyldiga behöva lämna övriga upplysningar avse-
ende ändringarna.851 När den som är uppgiftsskyldig har gjort de ändringar 

                                                           
843 31 kap. 4 § SFL, 6 kap. 6 § SFF. 
844 Prop. 2010/11:165 s. 378. 
845 Prop. 2010/11:165 s. 378. 
846 Prop. 2010/11:165 s. 343, Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, 2016 s. 
42–43. 
847 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, 2016 s. 43. 
848 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, 2016 s. 43. 
849 Prop. 2010/11:165 s. 378. 
850 I 31 kap. 2 § p. 2. SFL anges att inkomstdeklarationer ska innehålla uppgifter om 
de intäktsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag. Enligt 11 kap. 1 § IL 
ska löner som erhålls på grund av tjänst dvs. anställning, uppdrag och annan in-
komstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur, tas upp i inkomstslaget 
tjänst, 10 kap. 1 § IL. 
851 31 kap. 3 § SFL. 
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som hen avser att göra till de förtryckta uppgifterna på inkomstdeklarat-
ionen852  kan den uppgiftsskyldige skriva under blanketten och skicka in den 
per post, godkänna uppgifterna via internet, telefon eller sms.853  
 
Skyldigheten att deklarera kan sammanfattas enligt följande: 

 
1. Kontrollera de förtrycka uppgifterna 
2. Göra de ändringar som behövs för att se till så att uppgifterna är 

riktiga 
3. Bekräfta dem.854 

 
Den tekniska utvecklingen tyder på att deklarationer i framtiden bara kom-
mer att lämnas på elektronisk väg.855 Det skulle i så fall medföra att deklarat-
ionens innehåll i större utsträckning än idag skulle kunna bestämmas med 
stöd av information som säkrats på elektronisk väg. Det borde också kunna 
medföra större möjligheter att lämna underlag i form av kvitton och annat 
till Skatteverket redan i samband med att deklarationen lämnas in - istället 
för att vänta med att lämna in underlag till dess att Skatteverket har skickat 
en förfrågan. 

I 31 kap. 3 § SFL anges att den som är deklarationsskyldig ska lämna de 
övriga upplysningar som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga be-
slut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster.856 Motsvarande be-
stämmelse till 31 kap. 3 § SFL fanns i 3 kap. 1 § 6 p. LSK. 857 Med anledning 
av att paragrafen gäller alla inkomstdeklarationer, har regeringen ansett att 
det saknas behov av en liknande bestämmelse som särskilt gäller för in-
komstslaget näringsverksamhet.858  

                                                           
852 Prop. 2010/11:165 s. 378. 
853 Prop. 2010/11:165 s. 378. 
854 Se prop. 2010/11:165 s. 378. 
855 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, 1 och 2, 
2016 s. 3. 
856 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
857 Prop. 2010/11:165 s 817 § 3.  
858 Prop. 2010/11:165 s. 818. 
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I samband med reformarbetet av skattelagstiftningen år 2001 skärptes 
skyldigheten att lämna övriga upplysningar enligt LSK.859 Då ändrades be-
stämmelsen860 från att var och en bör, utöver vad som framgår av deklarat-
ionsformuläret, meddela de ytterligare uppgifter som kan vara av betydelse 
för taxeringen861 till att deklarationsskyldiga ska lämna de övriga uppgifter 
som skattemyndigheten behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskatt-
ningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomster.862 

Lagrådet var kritisk mot den nya formuleringen ska lämna i LSK på 
grund av att den framstod som mer förpliktigande än den gamla formule-
ringen bör lämna.863 Lagrådet ansåg att den gamla lydelsen som innehöll en 
mjukare formulering, synes haft goda skäl för sig.864 Lagrådet lyfte fram att 
det kunde vara svårt för den uppgiftsskyldiga att i förväg avgöra vilka upp-
gifter som skattemyndigheten ansåg sig behöva för att kunna fatta riktiga 
beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst.865  

Regeringen gick inte på Lagrådets linje. Den nya mer förpliktigande for-
muleringen infördes. En anledning till det var att bestämmelsen i praktiken 
ansågs innebära att deklarationsskyldiga är tvungna att lämna alla uppgifter 
för att undgå t.ex. skattetillägg.866 Det krävs inte att den oriktiga uppgiften 
lämnats med uppsåt eller av oaktsamhet för att förutsättningarna för uttag 
av skattetillägg ska vara uppfyllda.867 Av dessa skäl ansåg regeringen att be-
stämmelsen borde vara formulerad så att det klart framgår att uppgiftsskyl-
diga ska lämna alla uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna fatta 
riktiga beskattningsbeslut.868 Av förarbetsuttalandena går det således att ut-

                                                           
859 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
860 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
861 2 kap. 3 § lag (1990:325) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK. 
862 3 kap. 1 § LSK, Prop. 2001/02:25 s. 163. 
863 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
864 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
865 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
866 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
867 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
868 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
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läsa att uppgiftsskyldigheten enligt 31 kap. 3 § SFL kan tolkas så att under-
låtenhet att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt 31 kap. 3 § SFL kan med-
föra att oriktig uppgift har lämnats och skattetillägg tas ut.869  

Den generella dokumentationsskyldigheten innebär att den som är uppgifts-
skyldig enligt 15–35 kap. SFL i skälig omfattning ska se till att det finns un-
derlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyl-
digheten och beskattningen.870 Ordalydelsen i skälig omfattning i bestämmel-
sen871 ger utrymme för ett visst hänsynstagande till vad saken gäller och vilka 
krav i fråga om anteckningar som rimligen kan ställas på den berörda per-
sonen. Generellt sätt ställer bestämmelsen dock höga krav på uppgiftsskyl-
diga vad gäller att dokumentera och spara relevant underlag.872  

Fullgörande av dokumentationsskyldigheten ska ske genom att uppgifts-
skyldiga ser till att det finns räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig 
dokumentation sparat.873 Begreppet dokumentationsskyldighet åsyftar både 
på insamlande av uppgifter och bevarande av dessa.874 Underlaget ska beva-
ras under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser.875 
Den som är uppgiftsskyldig måste också se till att underlaget kan användas 
för såväl fullgörande av uppgiftsskyldigheten och beskattningens riktighet 
såväl som framtida kontroll av att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts samt att 
beskattningen har blivit riktig.876 Skatteverket har sedan möjlighet att före-
lägga den som är eller kan antas vara uppgiftsskyldig att lämna uppgifter 
eller visa upp handlingar för kontroll av att underlaget för beskattningen är 
riktigt.877 

                                                           
869 Thorslund, Gunilla, oriktig uppgift vid maskinella kontrollträffar, Svensk skatte-
tidning, år 2007, nr 6/7 s. 412. 
870 39 kap 3 § SFL. 
871 39 kap 3 § SFL. 
872 Prop. 2001/02:25 Bilaga 4, s. 350–351, Almgren & Leidhammar, Skatteförfaran-
delagen m.m. En kommentar, 2016 s. 6.  
873 39 kap 3 § SFL. 
874 Prop. 2010/11:165 s. 286. 
875 9 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) SFF. 
876 Prop. 2010/11:165 s. 286. 
877 Prop. 2010/11:165 s. 405. 
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Med hänsyn till att syftet med inkomstdeklarationen är att den ska lämnas 
till ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt 
IL och annan materiell skattelagstiftning878 är uppgiftsskyldigheten enligt 31 
kap. 3 § SFL också ytterst beroende av den materiella skattelagstiftningen.879 
Den uppgiftsskyldige måste t.ex. kunna bevisa att hen har haft kostnader 
som hen drar av samt att hen har haft rätt att dra av kostnaderna enligt den 
materiella skattelagstiftningen.880 

Enligt min tolkning innebär det t.ex. att Skatteverket måste få information 
om huruvida en uppgiftsskyldig som gjort ett avdrag, uppfyller förutsättning-
arna för att få avdraget enligt de materiella reglerna. Om en uppgiftsskyldig 
har gjort ett avdrag för arbetsresor med bil måste den uppgiftsskyldige också 
kunna visa att det är 5 km eller mer mellan arbetet och bostaden, samt att 
det regelmässigt blir en tidsvinst på två timmar eller mer om den uppgifts-
skyldige tar bilen istället för att åka med kommunala transportmedel. Detta 
exempel avseende 12 kap. 27 § IL är dock förhållandevis okomplicerat i 
relation till annan materiell skattelagstiftning, där förutsättningarna för av-
dragsrätten inte är lika klara och tydliga.881  

Enligt 45 kap. 11 § IL får en uppgiftsskyldig som avyttrat sin fastighet göra 
avdrag för förbättringsutgifter för de beskattningsår då utgifterna samman-
lagt uppgått till minst 5 000 kr. Så långt är lagen tydlig. Förbättringsutgifterna 
måste uppgå till minst 5 000 kr under ett beskattningsår för att den uppgifts-
skyldige ska ha rätt till avdrag. Något mer komplicerat blir det dock i 45 
kap. 12 § IL. Där anges att utgifter för förbättrande reparationer och under-
håll utgör förbättringsutgifter. Med förbättrande reparationer och underhåll 
avses reparationer och underhåll som är hänförligt till beskattningsåret eller 
något av de fem föregående beskattningsåren till den del som fastigheten är 
i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. I bestämmelsen anges hur 
länge avdrag får göras för förbättrande reparationer och underhåll, samt att 
avdragsrätten förutsätter att utgiften bidragit till att fastigheten är i ett bättre 
skick vid försäljningen än vid köpet. För att bedöma sin rätt till avdrag för 
förbättrande reparationer och underhåll måste den uppgiftsskyldige därför 
göra en jämförelse mellan dessa två tidpunkter. Det framgår dock inte av 

                                                           
878 29 kap. 1 § SFL. 
879 Prop. 2001/02:25 s. 163, Prop. 2010/11:165 s. 818. 
880 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
881 Se t.ex. 45 kap. 11 – 13 §§ IL, 22 kap. IL om oriktig prissättning. 
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lagtexten hur en sådan jämförelse ska göras eller vad som avses med rekvi-
sitet förbättrande reparationer och underhåll. För att undersöka saken kan 
Skatteverkets broschyrer och rättsliga vägledningar, förarbetsuttalanden, 
rättspraxis, doktrin, guidelines och annat vägledande rättsligt material stude-
ras. Vid tolkning och tillämpning av annan materiell lagstiftning, t.ex. 14 
kap. 19–20 §§ IL om oriktig prissättning eller vid tolkning av mervärdeskat-
telagen (1994:200) ML så måste rättslig vägledning hämtas från internation-
ella riktlinjer.882 

 Om innehållet i all materiell lagstiftning, samt informationen i alla rätts-
källor utifrån vilken lagstiftningen kan tolkas, ska ingå i uppgiftsskyldigheten 
så ökar sannolikheten för att uppgiftsskyldiga lämnar oriktiga uppgifter. Det 
beror på att den materiella skattelagstiftningen är mycket omfattande och 
inte alltid klar och tydlig.883 Jag finner således fog för Lagrådets invändning 
om att det kan vara svårt för uppgiftsskyldiga att förutse vilka uppgifter som 
Skatteverket kommer att behöva för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig 
skatt och pensionsgrundande inkomster.884  

Av svensk rättspraxis går det att utläsa att varje vuxen person har en skyldig-
het att för Skatteverket kunna redovisa hur hen har täckt sina levnadskost-
nader.885 Med hänsyn till detta har fysiska personer en skyldighet att lämna 
inkomstdeklaration senast 2 maj året efter utgången av beskattningsåret.886 I 
30 kap. 1 §, 39 kap 3 § SFL samt 31 kap. 3 § SFL finns vägledande bestäm-
melser om vilka uppgifter en uppgiftsskyldig måste lämna. I 30 kap. 1 § 

                                                           
882 Se om prop. 2005/06:169 s. 116 om internprissättning: där framgår det att skäl 
för att undanta internprissättnings- transaktioner från tillämpningen av skattetilläggs-
reglerna inte föreligger enligt regeringens mening. Se också OECD guidelines on 
transfer pricing, t.ex. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enter-
prises and Tax Administrations, den 10 juli 2017, se även Bergkvist, & Wiman, 
2012, s. 307-323, Möller, 2000 s. 53–60, Leidhammar, 2000 s. 279–283, Möller, 
2000 s. 511–513, Leidhammar, 2001 s. 43–44. Se Alhager, 2001 om mervär-
desskatterätt vid omstruktureringar.   
883 Se RÅ 2002 ref. 57 och HFD 2018 ref. 79 om uppgiftsskyldigheten i förhållande 
till Skatteverkets särskilda utredningsavnsvar. 
884 Se även Hultqvist, 1995 s. 47-58. 
885 Se ovan avsnitt 1.3 och RÅ 1982 Aa 191. 
886 Se ovan avsnitt 6.2.2. 
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anges att fysiska personer ska lämna inkomstdeklarationer samt förutsätt-
ningarna för detta. I 39 kap 3 § SFL anges att den som är uppgiftsskyldig 
enligt 15–35 kap. SFL i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar 
eller annan lämplig dokumentation måste se till att det finns underlag för att 
fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och 
beskattningen.  

I 31 kap. 3 § SFL anges att den som är deklarationsskyldig också ska 
lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta rik-
tiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst. I förarbetena 
anges att uppgiftsskyldigheten gäller den som är eller kan antas vara skyldig 
att lämna uppgifter.887 Enligt min tolkning innebär det att skyldighet att 
lämna inkomstdeklaration och övriga upplysningar gäller den som är eller 
kan antas vara uppgiftsskyldig.888  

Av undersökningen framgår också att inkomstdeklarationen ska lämnas 
till ledning för bestämmande av underlag för beslut om skatt eller avgift en-
ligt den materiella skattelagstiftningen.889 Av den anledningen är uppgiftsskyl-
digheten ytterst beroende av den materiella skattelagstiftningen.890 Exempel 
på detta är reglerna om reseavdrag, förbättringsutgifter och trancfer 
pricing.891 För att ta reda på vilka uppgifter som Skatteverket behöver, bör 
den uppgiftsskyldige därmed kunna se till rekvisiten i den materiella skatte-
lagstiftningen som hen har avsett att åberopa.892 Uppgiftsskyldiga måste 
också spara dokumentation som visar att beskattningsunderlaget är riktigt.893 
Uppgiftsskyldigheten är således långtgående.894 I enlighet med vad som 
anges i prop. 2001/02:25 s. 163 så ska denna bestämmelse tolkas så att upp-
giftsskyldiga för att undgå t.ex. skattetillägg måste lämna alla övriga upplys-
ningar som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig 
skatt och pensionsgrundande inkomster.  

                                                           
887 Prop. 2010/11:165 s. 405. 
888 Prop. 2010/11:165 s. 405. 
889 Se ovan avsnitt 6.2.2 och 6.2.4. 
890 Se ovan avsnitt 6.2.5. 
891 Se ovan avsnitt 6.2.5. 
892 Se ovan avsnitt 6.2.5. 
893 Se ovan avsnitt 6.2.4. 
894 Möller, 2000 s. 54, Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En 
kommentar, 2016 s. 13, Gäverth, 2005 s. 706. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppgiftsskyldigheten i 31 kap. 
1 och 3 § SFL är sanktionerad med skattetillägg, vars syfte förefaller vara att 
förmå den uppgiftsskyldiga att lämna uppgifter, oavsett om det tas ut eller 
inte dvs. skattetillägget bör anses ha en viteskaraktär i förhållande till skyl-
digheten att lämna inkomstdeklaration och övriga upplysningar. Det inne-
bär att uppgiftsskyldigheten kan komma i konflikt med passivitetsrätten en-
ligt EKMR och EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU 
och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU dels på grund av att skattetillägg kan 
tas ut vid den uppgiftsskyldiges passivitet i både administrativa och straff-
rättsliga förfaranden och dels på grund av att direktiv 2012/13/EU och di-
rektiv 2016/343/EU inte har införlivats avseende skattetillägget.895 Mer om 
detta förhållande följer av analys och undersökningarna som genomförs i 
kapitel 7 om skattetillägget, kapitel 8 om passivitetsrättens tillämpningsom-
råden och innebörder i förfarandet om skattetillägg och kapitel 9 där syftet 
följs upp genom de frågeställningarna som angav i ovan avsnitt 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
895 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
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Skattetillägget infördes i svensk skatteförfaranderättslig lagstiftning den 1 ja-
nuari år 1972.896 År 1995 blev Sverige ett medlemsland i EU. Samma år in-
förlivades också EKMR i svensk lag, vilket har kommit att få betydelse för 
skattetillägget på olika sätt. I RÅ 2007 ref. 23 angavs följande om förhållan-
det mellan uppgiftsskyldigheten skattetillägget och passivitetsrätten: 

”Europadomstolen gjorde i det ena fallet bedömningen att den skattskyldige skulle 
anses anklagad i Europakonventionens mening när han erhållit skattemyndighetens 
övervägande om att ta ut skattetillägget och i det andra fallet att den skattskyldige 
skulle anses anklagad när han erhållit skattemyndighetens revisionspromemoria 
med förslag om att ta ut skattetillägg. Det kan därmed inte bli aktuellt att ålägga den 
skattskyldige att lämna uppgifter som kan verka belastande för den enskilde efter 
dessa tidpunkter. Regeringen anser emellertid att det är lämpligt att låta skyddet för 
den enskilde med avseende på skattetilläggsprocessen inträda redan när skattemyn-
digheten finner anledning att anta att den skattskyldige lämnat en uppgift eller annars 
förfarit på ett sätt som kan leda till skattetillägg.”897 

Uttalandet ovan är ett exempel på hur passivitetsrätten enligt EKMR har 
kommit att få betydelse för skattetillägget. Av uttalandet framgår att Skatte-
verkets förslag till beslut om att ta ut skattetillägg innebär en anklagelse om 
brott enligt EKMR:s mening. Samma sak gäller om en uppgiftsskyldig har 
erhållit Skatteverkets revisionspromemoria med förslag om att ta ut skatte-
tillägg. HFD:s rättspraxis kan därför tolkas så att passivitetsrätten omfattar 
skattetillägget.  

Mot denna bakgrund analyseras regler som tillämpas vid uttag av skatte-
tillägg på grund av oriktig uppgift och skönsbeskattning i detta kapitel. I av-
snitt 7.2 ges inledningsvis en bakgrundsbeskrivning till införandet av skatte-
tillägget i svensk skattelagstiftning. I avsnitt 7.3 ges en beskrivning av skatte-
tillägget i Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis. I avsnitt 7.4 

896 Prop. 1971:10 s. 15. 
897 RÅ 2007 ref. 23. 
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ges en beskrivning av vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda vid uttag 
av skattetillägg på grund av oriktig uppgift eller skönsbeskattning. För att 
analysera rekvisitet ”oriktig uppgift” sker en analys av skillnaden mellan 
oriktiga uppgifter och andra uppgifter så som tillräckliga uppgifter, motstri-
diga uppgifter, uppgifter som är uppenbart felaktiga, oriktiga yrkanden och 
oriktiga värderingar. För att urskilja situationer som i regel inte föranleder 
uttag av skattetillägg analyseras också reglerna om rättelse på eget initiativ, 
rättelse med ledning av avstämningsmaterial, om skattebeloppet som kunde 
ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt.898 Där-
utöver ges en beskrivning av befrielsegrunderna i 51 kap. i SFL och av spär-
reglerna som tillämpas om Skatteverket har gjort en anmälan som skatte-
brott enligt 17 § SkBrL. 

I avsnitt 7.5 analyseras Skatteverkets utredningsskyldighet i förfarandet 
om skattetillägg och i avsnitt 7.6 undersöks tillämpningen av reglerna om 
skattetillägg, beviskrav och bevisbördans placering, skillnaden mellan orik-
tiga uppgifter och andra uppgifter samt kopplingen mellan uppgiftsskyldig-
hetens och utredningsskyldigheten. I avsnitt 7.7 avslutas kapitlet med sam-
manfattande slutsatser avseende reglerna som tillämpas vid uttag av skatte-
tillägg på grund av skönsbeskattning och oriktig uppgift.  

Som ovan angivits infördes skattetillägget i svensk skatteförfaranderättslig 
lagstiftning den 1 januari år 1972.899 Syftet med skattetillägget var att genom 
ekonomisk sanktion söka förmå uppgiftsskyldiga att fullgöra uppgiftsskyl-
digheten.900 Uttag av skattetillägg skulle också bidra till att effektivisera skat-
teförfarandet genom att göra det mer likformigt, förutsebart och nyanserat.901  

Införandet av skattetillägget grundade sig på kritik som riktats mot att 
samtliga skatteundandraganden tidigare hade hanterats genom straffrättsliga 
förfaranden enligt 1943 års skattestrafflag (1943:313).902 Hanteringen inne-
bar bristande systematik och likformighet. Dessa problem hade uppmärk-

                                                           
898 49 kap. 10 § SFL. 
899 Se ovan avsnitt 7.1 och Prop. 1971:10 s. 15. 
900 Prop. 1971:10 s. 95. 
901 Prop. 1971:10 s. 80–81 och 197–198. 
902 Prop. 1971:10 s. 197. 
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sammats i samband med ett antal fall där avsevärda belopp hade undanhål-
lits beskattning.903 Dessa skatteundandraganden hade riktat allmänhetens in-
tresse till frågan om samhället verkligen hade möjlighet att komma till rätta 
med skattebrotten utifrån dåvarande skattelagstiftning. Det väckte frågan om 
huruvida den dåvarande skattestrafflagen var tillräcklig eller om den be-
hövde förändras.904 

För att komma till rätta med problemen tillsattes skattestrafflagsutred-
ningen.905 Utredningen fick i uppdrag att se över skattestrafflagstiftningen 
och därmed jämförlig lagstiftning.906 I uppdraget ingick också att undersöka 
åtalsfrekvensen och antalet fällande domar samt att jämföra utfallet med an-
talet avvikelser som gjorts vid inkomstbeskattningen.907 Resultatet av utred-
ningen visade påtagliga brister i överensstämmelsen mellan antalet konsta-
terade oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationerna och antalet lagförda 
brott.908 Departementschefen uttalade att utredningen därför visade på svåra 
tillämpningsproblem med dåvarande sanktionssystem och en ineffektiv 
hantering av skattebrotten.909  

Det dåvarande sanktionssystemet utgjordes av de centrala skattebrotten 
falskdeklaration och vårdslös deklaration. Både brottet falskdeklaration och 
brottet vårdslös deklaration förutsatte att deklaration hade avlämnats till 
Skatteverket.910 Om uppgiftsskyldiga underlåtit att avlämna inkomstdeklarat-
ion eller hade avlämnat en deklaration som inte var undertecknad eller 
hade undertecknats av en icke behörig person blev det problematiskt att 
göra någon ansvarig.911 En annan svårighet utgjordes av att domstolen hade 
gett begreppet grov oaktsamhet en extensiv tolkning med ett varierat inne-
håll.912 Den varierande tolkningen i rättspraxis berodde på att det hade varit 
svårt för domstolarna att hitta en balans mellan att utnyttja sanktionerna ef-

                                                           
903 Prop. 1971:10 s. 197. 
904 Prop. 1971:10 s. 197. 
905 SOU 1969:42. 
906 SOU 1969:42 s. 9. 
907 SOU 1969:42 s. 51 och Prop. 1971:10 s. 197. 
908 SOU 1969:42 s. 140. 
909 Prop. 1971:10 s. 197. 
910 Prop. 1971:10 s. 197. 
911 Prop. 1971:10 s. 197. 
912 SOU 1969:42 s. 52 och Prop. 1971:10 s. 197. 
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fektivt när avsevärda belopp hade undanhållits beskattning och att, i baga-
tellartade fall, utforma sanktioner som var proportionerliga i förhållande till 
gärning som låg till grund för sanktionen.913 

För att komma till rätta med problemen föreslog skattestraffutredningen 
att skattetillägg skulle införas.914 Enligt utredningen skulle uttag av skattetill-
lägg ske utan bedömning av om den oriktiga uppgiften hade lämnats med 
uppsåt eller av oaktsamhet.915 Lagförslaget fick departementschefens stöd 
och utformades med utgångspunkt i att skattetillägget skulle utgå oberoende 
av subjektivt rekvisit.916 Uttag av skattetillägg enligt 49 kap. 4-7 §§ SFL kan 
således ske oavsett uppsåt eller oaktsamhet.  

Därutöver framhölls att oriktiga yrkanden inte skulle medföra skattetill-
lägg.917 Skatteutskottet ville särskilt understryka att klart framställda yrkanden 
inte skulle kunna föranleda skattetillägg. 918 Skattetillägg skulle istället aktua-
liseras om uppgiftsskyldiga lämnade positivt oriktiga uppgifter alternativt 
förteg uppgifter av betydelse för beskattningen.919 Skatteutskottet angav 
också att skattetillägg inte skulle utgå i den mån avvikelser från en oriktig 
uppgift i inkomstdeklarationen eller annan skriftlig upplysning innebar en 
rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning.920 Skattetillägg skulle 
således inte påföras om Skatteverkets avvikelse grundade sig på en bedöm-
ning av ett yrkande framställt i en skriftlig upplysning, även om yrkandet var 
materiellt felaktigt.921  Vid prövning av passivitetsrättens tillämpningsområ-
den i förfarandet om skattetillägg förefaller det således vara relevant att skilja 
på oriktiga yrkanden och andra uppgifter som inte ska leda till uttag skatte-
tillägg och oriktiga uppgifter som kan leda till uttag av skattetillägg. Det fö-
refaller också vara relevant att i övrigt undersöka när förutsättningar för att 
ta ut skattetillägg på grund av skönsbeskattning och oriktig uppgift föreligger 
och vilken betydelse Skatteverkets utredningsskyldighet har vid denna be-

                                                           
913 Se prop. 1971:10 s. 197. 
914 SOU 1969:42 s. 140-141. 
915 SOU 1969:42 s. 141. 
916 Prop. 1971:10 s. 203–204. 
917 Prop. 1971:10 s. 204. 
918 SkU 1971:16 s. 59. 
919 SkU 1971:16 s. 59. 
920 SkU 1971:16 s. 62. 
921 SkU 1971:16 s. 62. 
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dömning. Jag återkommer till detta i avsnitt 7.4 om skattetillägg vid sköns-
beskattning och oriktig uppgift, avsnitt 7.5 om Skatteverkets utredningsskyl-
dighet vid skattetillägg och avsnitt 7.6 om prövningen av skattilläggsfrågan. 

I prop. 1979:10 uttalades också att lagstiftningen om skattetillägg borde 
få en så enkel utformning som möjligt. Det framstod som viktigt ur rättssä-
kerhetssynpunkt och för att underlätta för uppgiftsskyldiga att fullgöra sina 
skyldigheter.922 I propositionen föreslogs slutligen att skattetillägg skulle tas 
ut om en enskild i självdeklarationen eller i annat skriftligt meddelande läm-
nat oriktig uppgift till ledning för den enskildes beskattning923 eller om en 
enskild underlåtit att lämna inkomstdeklaration924. Det bör i sammanhanget 
tilläggas att skattetillägg kan tas ut även i andra situationer som inte omfattas 
av denna studie.925 

Skattetilläggsbestämmelserna var också avsedda att handläggas av Skatte-
verket.926 På så sätt kunde hanteringen av många fall av bagatellartad karaktär 
förenklas. Det innebar att åtals- och domstolsförfarandet i huvudsak kunde 
begränsas till den allvarligare skattebrottsligheten.927 Genom den nya på-
följdsreformen skulle det intrång som många skattebetalare upplevde i sam-
band med ett ingripande från åklagarmyndigheten försvinna.928 Enligt min 
tolkning utgörs de smärre övertrampen som här åsyftas av felräkningar, 
misskrivningar eller andra uppenbara felaktigheter, därtill oriktiga yrkanden 
som direkt framgår av lämnade uppgifter.929 Sådana uppgifter skulle inte leda 
till skattetillägg.930 I allvarliga fall där straffrättsliga sanktioner ansågs nödvän-
diga skulle den nya sanktionen skattetillägg träffa jämnare och rättvisare. 
Därigenom skulle också den grövre brottsligheten kunna beivras mer effek-
tivt.931 

 
Departementschefen angav följande avseende den nya skattelagstiftningen: 

                                                           
922 Prop. 1971:10 s. 196. 
923 Prop. 1971:10 s. 9. 
924 Prop. 1971:10 s. 9. 
925 Se ovan avsnitt 1.5.5. 
926 Prop. 1971:10 s. 198. 
927 Prop. 1971:10 s. 198. 
928 Prop. 1971:10 s. 199. 
929 Prop. 1971:10 s. 204. 
930 Prop. 1971:10 s. 204. 
931 Prop. 1971:10 s. 199. 
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”Jag är emellertid medveten om att systemet med ett mer eller mindre automatiserat 
skattetillägg är en nyhet för vårt land och innebär en radikal omläggning av vad som 
hittills har gällt. Detta manar till försiktighet både så tillvida att bestämmelsen bör ges 
en utformning som ger möjlighet att befria från avgift vid ursäktlig försummelse men 
också så att introduktionen av lagstiftningen i praktiska livet görs så mjuk som möj-
ligt.”932 

Reglerna om skattetillägg har efter införandet år 1972 varit föremål för åter-
kommande och omfattande översyn och förändringar. I prop. 1976/77:92 
föreslogs att skattetillägg skulle utgå med 25 procent istället för med 50 pro-
cent om en oriktig uppgift i en inkomstdeklaration kunde rättas med led-
ning av normalt tillgängligt kontrollmaterial.933 Det ansågs särskilt påkallat att 
mildra skattetillägget i de fall där risken för att den oriktiga uppgiften inte 
skulle upptäckas var obetydlig.934 Därför infördes nya regler vid 1977 års 
beskattning.935 I prop. 1977/78:136 föreslogs ytterligare sänkningar av skat-
tetilläggsnivån från 50 till 40 procent.936 För de fall att den oriktiga uppgiften 
kunde rättas med ledning av normalt tillgängligt kontrollmaterial, föreslogs 
en sänkning från 25 till 20 procent.937 De nya reglerna som infördes till följd 
av propositionen trädde ikraft år 1978.938 

I betänkandet SOU 1982:54 lades det fram förslag om nyansering av 
skattetilläggsreglerna.939 Målsättningen för utredningen var att skattetilläggs-
systemet skulle uppfattas som rättvist, men samtidigt tillgodose krav om en-
kelhet, schabloniserade regler och likformighet i tillämpningen.940 Remissin-
stanserna hade framfört kritik emot att förslaget präglades av alltför långtgå-
ende detaljreglering.941  

                                                           
932 Prop. 1971:10 s. 199. 
933 Prop. 1976/77:92 s. 1, 16 och 21. 
934 Prop. 1976/77:92 s. 22. 
935 Prop. 1976/77:92, s. 24. 
936 Prop. 1977/78:136 s. 1. 
937 Prop. 1977/78:136 s. 1. 
938 Prop. 1977/78:136 s. 31 och 147. 
939 SOU 1982:54 s. 3 och 19. 
940 SOU 1982:54 s. 19. 
941 Prop. 1991/92:43 s. 60. 
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I prop. 1991/92:43 föreslogs ytterligare sänkningar av skattetilläggsnivå-
erna vid periodiseringsfel från 20 procent till 10 procent.942 Därutöver före-
slogs en utvidgning av vad som avsågs med normalt tillgängligt kontroll-
material vid beskattningen.943 Vidare föreslogs att skattetillägg skulle kunna 
påföras vid oriktig uppgift i samband med underskott av näringsverksamhet 
eller i inkomstslaget tjänst.944 De regler som infördes till följd av denna pro-
position trädde ikraft den 1 januari 1992.945  

År 1996 tillsattes Skattekontrollutredningen. Utredningens huvudsakliga 
syfte var att se över lagen (1990:325) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter, LSK.946 I SOU 1996:116 drogs slutsatsen att skattetillägget inte omfat-
tades av artikel 6 i EKMR.947 Frågan om skattetillägget omfattas av artikel 6 
i EKMR har dock kommit att omprövas av svenska domstolar flera gånger 
efter att Skattekontrollutredningen lades fram. I RÅ 2000 ref. 66 I och II 
kom HFD fram till motsatt slutsatsen, dvs. skattetillägget omfattades av arti-
kel 6 i EKMR.948 

Den 1 december år 2005 tillsattes en särskild utredare för att se över 
reglerna om skattetilläggsförfarandet.949 År 2009 lämnade utredningen sitt 
slutbetänkande.950 Förslaget innebar att de lagar som reglerade skatteförfa-
randet skulle samlas i en ny gemensam lag.951 Genom att samla bestämmel-
serna i en lag skulle regelverket bli tydligare och lättare att tillämpa.952 Dub-
belregleringar skulle försvinna och begrepp som inte behövdes skulle tas 
bort.953 Reglerna skulle således minska den administrativa bördan och stärka 

                                                           
942 Prop. 1991/92:43 s. 3 och 20. 
943 Prop. 1991/92:43 s. 3. 
944 Prop. 1991/92:43 s. 3. 
945 Prop. 1991/92:43 s. 11. 
946 SOU 1996:116 s. 3. 
947 SOU 1996:116 s. 119. 
948 RÅ 2000 ref. 66 I och II. 
949 Dir 2005:129. 
950 SOU 2009:58. 
951 SOU 2009:58 s. 9. 
952 SOU 2009:58 s. 11–12. 
953 SOU 2009:58 s. 11–12. 
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den enskildes ställning.954 Reglerna om skattetillägg placerades i 49 kap. 
SFL.955 Enligt denna lag skulle skattetillägg tas ut vid oriktig uppgift, sköns-
beskattning, omprövning av skönsbeskattningsbeslut och när skatteavdrag 
inte hade gjorts.956 Dessa regler var avsedda att tillämpas oberoende av om 
straffrättsliga bestämmelser aktualiserades eller inte.957 Det innebar att upp-
giftsskyldiga först kunde påföras skattetillägg genom ett beslut från Skatte-
verket. Efter att beslut om skattetillägg fattats av Skatteverket, kunde den 
uppgiftsskyldige därutöver dömas till andra påföljder i efterföljande straff-
rättsliga förfaranden. Dessa påföljder dömdes ut för samma oriktiga upp-
giftslämnande.958 Den dåvarande systematiken skulle visa sig vara problema-
tiskt i förhållande till dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde tilläggs-
protokollet EKMR och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga.959  

Vid flera tillfällen prövades frågan om det dåvarande skattetilläggsförfaran-
dets var förenlig med dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde till-
läggsprotokollet EKMR av svenska domstolar, Europadomstolen och även 
EU-domstolens.960 Även andra frågor avseende skattetillägget har varit före-
mål för prövning i Europadomstolen och EU-domstolen. Dessa mål har 
haft stor principiell och praktisk betydelse för förfarandet om skattetillägg. 
Med hänsyn till detta behandlas i detta avsnitt skattetillägget i Europadom-
stolens och EU-domstolens rättspraxis.  

Avsnittet inleds med en beskrivning av hur Europadomstolen har karak-
teriserat skattetillägget. Därefter ges en beskrivning av rättsutvecklingen med 

                                                           
954 Prop. 2010/11:165, s. 1. skatteförfarandelagen ersatte bl.a. skattebetalningslagen 
(1997:483), taxeringslagen (1990:324), lag (2001:1227) om självdeklarationer och 
kontrolluppgifter, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar, och av-
gifter, lagen (1989:479 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, 
m.m. samt lagen (2005) om deklarationsombud. 
955 Prop. 2010/11:165, s. 113. 
956 Prop. 2010/11:165 s. 114–115. 
957 Prop. 2010/11:165 s. 472. 
958 Prop. 2010/11:165, s. 472. 
959 Munck, 2010 s. 747. 
960 Se ovan avsnitt 1.3. 
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anledning av att frågan om skattetillägget stred emot artikel 4 i sjunde till-
läggsprotokollet och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga med fokus på vilka 
förändringar som genomfördes med anledning av detta. Efter det analyseras 
mål från Europadomstolen och EU-domstolen där frågan har prövats åter-
igen, men avseende annan nationell lagstiftning än den svenska. Avsnittet 
avslutas med slutsatser avseende skattetillägget i Europadomstolens och 
EU-domstolens rättspraxis. 

Redan år 1993 anförde rättssäkerhetskommittén att skattetillägget hade en 
straffliknande sanktion.961 Frågan om skattetilläggets karaktär har analyse-
rats, diskuterats och prövats i domstol flera gånger sedan dess. Mot denna 
bakgrund ges här en kort beskrivning av hur denna fråga har behandlats i 
rättspraxis och doktrin. I nästa avsnitt ges en beskrivning av hur frågan har 
behandlats i samband med lagstiftningsärenden om förändring av skattetill-
äggslagstiftningen. 

Som redan angivits innehåller artikel 6 i EKMR en generell rätt till ett 
rättvist förfarande. Den gäller i mål om civila rättigheter och skyldigheter 
och i mål om anklagelser om brott.962 Både svenska domstolar och Europa-
domstolen har prövat huruvida skattetillägget utgör ett straff enligt artikel 6 
i EKMR.963 I rättsfallet Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden och 
Janosevic v. Sweden analyserade Europadomstolen skattetilläggets karaktär 
utifrån Engelkriterierna964. Dessa kriterier har utvecklats i Europadomsto-
lens rättspraxis och måste beaktas vid bedömningen av om en påföljd kan 
anses inneha en straffrättslig karaktär enligt EKMR.965  

 
Engelkriterierna utgörs av följande kriterier: 
 

 Den rättsliga klassificeringen av överträdelsen i nationell rätt, 

                                                           
961 SOU 1993:62 s. 127. 
962 Se ovan avsnitt 3.3.1, 3.3.2 och Schabas, A, 2015 s 270, Danelius, 2012 s. 146. 
963 RÅ 2000 ref. 66 I och II, Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Appli-
cation no. 36985/97, 23 July 2002, p. 82, Janosevic v. Sweden, Application no. 
34619/97, 23 July 2002, p. 71. 
964 Se ovan avsnitt 1.3. 
965 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 76, Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 July 2002, p.  
65. 
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 Överträdelsens art, 
 Arten och strängheten av den påföljd som den berörde kan åläg-

gas.966 
 

Kriterierna tillämpades för att pröva om skattetillägget föll in under den 
autonoma innebörden av begreppet criminal charge i artikel 6.1 i EKMR.967 
Europadomstolen konstaterade att klassificeringen av skattetillägget enligt 
nationell rätt utgjordes av en administrativ avgift. Det medförde att artikel 6 
i EKMR inte kunde anses omfatta skattetillägget vid prövning av det första 
kriteriet. Europadomstolen gick då vidare och prövade överträdelsens art. 
I detta avseende kom Europadomstolen fram till motsatt slutsats dvs. att 
skattetillägget kunde anses utgöra en anklagelse om brott. Den omständig-
heten att skattetillägget utgick med höga belopp gav också en antydan om 
överträdelsens allvarliga art och skattetilläggets stränghet. Europadomstolen 
kom därför fram till att skattetillägget utgjorde ett straff enligt artikel 6 i 
EKMR samt att artikel 6 i EKMR omfattade skattetillägget.968   

I rättsfallet Janosevic v. Sweden bekräftade Europadomstolen sin slutsats 
i Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden om att skattetillägget skulle 
anses utgöra anklagelse för brott enligt artikel 6 i EKMR.969 I Västberga taxi 
Aktiebolag and Vulic v. Sweden drog Europadomstolen ytterligare en slut-
sats avseende det svenska skattetillägget. Med hänsyn till att dessa också kan 
användas som påtryckningsmedel i syfte att förmå uppgiftsskyldiga att lämna 
inkomstdeklaration kunde skattetillägget även inneha en viteskaraktär. 970  
Skattetillägget kan alltså enligt Europadomstolen ha karaktären av ett vite 
eller ett straff beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.971  

                                                           
966 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 76. 
967 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 76 – 82, Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 July 2002, 
65-71. 
968 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 82. Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 July 2002, p. 
72 samt 75-82. 
969 Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 juli 2002, p. 71. 
970 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 60 avseende skattetilläggets viteskaraktär. 
971 Se HFD 2017 ref. 68. 
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I dessa två rättsfall från Europadomstolen prövas inte frågan om skatte-
tillägget i sig kan anses utgöra en myndighetsåtgärd som väsentligen påver-
kar uppgiftsskyldiga. I detta avseende kan vägledning hämtas från RÅ 2007 
ref. 23. HFD:s uttalanden i målet kan tolkas så att en anklagelse om brott 
måste anses föreligga från och med att en uppgiftsskyldig har erhållit skatte-
myndighetens övervägande om att ta ut skattetillägg.972 Det förefaller dock 
oklart om denna tidpunkt är förenlig med Europadomstolens rättspraxis 
om tidpunkten vid vilken passivitetsrätten måste beaktas.973 Som tidigare an-
givits har reglerna om skattetillägg därutöver förändrats med anledning av 
dubbelbestraffningsförbudet. I avsnittet nedan genomförs en undersökning 
av hur skattetilläggsreglerna har förändrats och vad som gäller idag. Jag åter-
kommer därefter till diskussion ovan i kapitel 8 om passivitetsrättens till-
lämpningsområden och innebörder i förfarandet om skattetillägg. 

Frågan om huruvida skattetilläggsförfarandet var förenligt med det så kal-
lade dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i 
EKMR och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga har diskuterats utförligt i för-
arbeten, doktrin och prövats av domstolarna vid flera tillfällen.974 I en artikel 
från 2008 uttalade Lindkvist att det inte kunde uteslutas att en skattetilläggs-
dom skulle kunna innehålla samma väsentliga element som en skattebrotts-
dom samt att risk för otillåten dubbelbestraffning därigenom förelåg.975 I en 
annan artikel från 2009 uttalar Nyquist och Norberg att det, med anledning 
av utvecklingen i Europadomstolens rättspraxis, inte längre gick att hävda 
att skattebrottet till skillnad från skattetillägget förutsätter subjektivt rekvisit 
och att det därför inte var frågan om samma brott.976  

                                                           
972 RÅ 2007 ref. 23. 
973 Se ovan avsnitt 3.2.2. 
974 Se ovan avsnitt 1.7 samt SOU 2001:25, Prop. 2002/03:62, NJA 2010 s. 168 I och 
II, HFD 2013 ref. 502, SOU 2013:62, prop. 2014/15:131, Munck, 2010 s. 747–
752, Lebeck, Analys: Skattetillägget och Europakonventionen – nygamla problem 
med gamla lösningar, Karnov kommentarer. Lindkvist, 2008 s. 776–780, Lindkvist, 
2009 s. 298–303. Yeldham, 2012 s. 871–880, Fast, 2012 s. 593–610, Fast, 2013 s. 
138–157, Fast, 2013 s. 24–44, Fast, 2014 s. 17–40. 
975 Lindkvist, 2008 s. 779. 
976 Norberg & Nyquist, 2009 s. 718. 
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Ett fall togs upp till prövning i Solna tingsrätt.977 Fallet handlade om en 
person som underlåtit att ta upp inkomster från sin byggverksamhet. Ef-
tersom det stod klart att medel från verksamheten hade influtit till perso-
nens bankkonton, men att hen saknat inkomster, hade det förefallit ostridigt 
att fara uppkommit för att staten skulle undandras skatteintäkter. Av den 
anledningen hade Skatteverket genom ett omprövningsbeslut beslutat att 
höja personens inkomst av tjänst samt att ta ut skattetillägg. Personen hade 
betalat skattetillägget och förklarat att hen inte skulle överklaga Skattever-
kets omprövningsbeslut.978 

Därefter väcktes åtal om skattebrott mot personen vid Solna tingsrätt. I 
första hand yrkade personen att tingsrätten skulle avvisa åtalet. I andra hand 
yrkade personen att domstolen skulle ogilla åtalet om skattebrott på grund 
av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i 
EKMR. Solna tingsrätt konstaterade att Europadomstolens avgörande Zo-
lotukhin mot Ryssland979 innebar ett förbud mot åtal eller rättegång för ett 
andra brott om brottet härrör från identiska fakta eller fakta som i allt vä-
sentligt är desamma. I den efterföljande domen Ruotsalainen mot Finland980 
bekräftade Europadomstolen sina slutsatser i Zolotukhinmålet. Rättsut-
vecklingen i Europadomstolen kunde tolkas så att tidigare rättspraxis om 
bedömningen av vad som utgör samma brott var överspelad. Enligt tingsrät-
ten framstod det därmed som klart att den i förevarande målet åtalade per-
sonen, påförts skattetillägg och var åtalad för skattebrott avseende samma 
brott i den meningen som avses i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet. Skat-
tetillägget ansågs därför utgöra ett hinder mot rättegången om skattebrottet 
ifråga.981 Flera av de lägre instanserna följde Solna tingsrätt i fotspåren. Det 
resulterade i att ett antal domar från länsrätter och kammarrätter som gick 
emot högsta instansernas avgöranden.982  

Ett av dessa mål prövades vid Haparanda tingsrätt. Målet kallas för Åkla-
garen mot Hans Åkerberg Fransson och gällde en person som hade åtalats 

                                                           
977 Solna tingsrätt, mål B 8288–09, den 14 april 2010. 
978 Solna tingsrätt, mål B 8288–09, den 14 april 2010. 
979 Sergey Zolotukhin v. Russia, Application no. 14939/03, 10 februari 2009. 
980 Ruotsalainen v. Finland, Application no. 13079/03, 16 juni 2010. 
981 Solna tingsrätt, Mål B 8288–09, den 14 april 2010. 
982 Södertörns tingsrätt, mål B 15249–09, den 24 juni 2010, Stockholms tingsrätt, 
mål B 12196–09, 14 september 2010, Varbergs tingsrätt, mål B 2501–09, 26 okto-
ber 2010, Haparanda tingsrätt, mål B 550–09, 2 november 2010, Värmlands tings-
rätt, mål 2159–09, den 23 november 2010. 
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för grovt skattebrott och dessförinnan ålagts att betala skattetillägg genom 
beslut från Skatteverket. Haparanda tingsrätt vände sig till EU-domstolen 
med en begäran om förhandsavgörande.983 År 2013 kom EU-domstolens 
förhandsavgörande i målet.984 Med anledning av att det svenska målet gällde 
tolkningen av mervärdesskattedirektivet,985 gjorde EU-domstolen bedöm-
ningen att EU-domstolen var behörig att lämna förhandsavgörande i målet. 
Av EU-domstolens motivering framgår att det står medlemsstaterna fritt att 
själva välja de sanktioner som ska vara tillämpliga i den nationella skatterät-
ten. Dessa sanktioner kan utgöras av administrativa sanktioner, straffrättsliga 
sanktioner eller av en kombination av dessa två. När sanktionen har en 
straffrättslig karaktär i den meningen som avses i artikel 50 i EU:s rättighets-
stadga och beslutet om sanktionen har vunnit laga kraft, hindrar artikel 50 i 
EU:s rättighetsstadga att en och samma person lagförs två gånger.986 Målet 
resulterade i att frågan prövades av HD ännu en gång i NJA 2013 s. 502. 
Denna gång konstaterade HD att det svenska dåvarande systemet avseende 
skattetillägg och skattebrott stred mot dubbelbestraffningsförbudet i artikel 
4 i sjunde tilläggsprotokollet och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. I HFD 
2013 ref. 71 bekräftades denna tolkning av HFD. I november 2014 kom 
även en dom från Europadomstolen som bekräftade HD:s avgörande.987  

Efter Åkerberg Fransson tillsattes en utredning med uppdrag att lämna 
förslag på hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kunde stär-
kas ytterligare, utan att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet el-
ler kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande till Skatteverket minskade.988  

 
Resultatet av utredningen kan sammanfattas enligt följande:  

 
 När en oriktig uppgift kan leda till skattetillägg och andra påföljder, 

ska förfarandet samordnas genom att åklagaren väcker åtal för skat-
tebrottet och i samband med detta, yrkar att skattetillägg tas ut.  

                                                           
983 Haparanda tingsrätt, mål B 550–09, 2 november 2010, Kindbom, 11 nov 2010. 
984 Prop. 2002/03:106 s. 100, Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Frans-
son, den 26 februari 2013. 
985 Direktiv 2006/112/EG, den 28 november 2006 om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt. 
986 Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkeberg Fransson, den 26 februari 2013, p. 
34. 
987 Lucky Dev v. Sweden, Application no. 7356/10, 27 November 2014. 
988 SOU 2013:62 s. 21. 
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 Normalt tillgängligt kontrollmaterial ersätts med avstämningsupp-
gifter. Skattetillägg ska inte tas ut om en oriktig uppgift framgår av 
avstämningsuppgifter.989  
 

I utredningen lämnades förslag om en ny lag om skattetillägg i allmän dom-
stol.990 Förslaget antogs och den 1 januari 2016 trädde lagen (2015:632) om 
talan om skattetillägg i vissa fall ikraft.991 I 1 § anges att lagen om talan om 
skattetillägg i vissa fall gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra 
grund för såväl beslut om skattetillägg enligt SFL som åtal för brott enligt 
SkBrL för samma fysiska person.  

I 4 § anges att om en fråga om skattetillägg prövas i samma rättegång som 
ett åtal för skattebrott så gäller som regel det som är föreskrivet för brottmå-
let ifråga avseende utredningen och förfarandet om skattetillägget. Tvångs-
medel enligt 24-28 kap. RB får dock inte användas avseende skattetillägget. 
I 3 § anges att när en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna nya lagen, 
så ska bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap. SFL. Bestäm-
melserna i 49 kap. 10 a och 10 b §§ ska dock inte tillämpas. Reglerna i 49 
kap. 10 a och 10 b §§ SFL utgör spärregler vars syfte är att förhindra att 
samma oriktiga uppgift kan läggas till grund för straffrättslig påföljd i ett 
straffrättsligt förfarande om skattebrott om felaktigheten eller passiviteten 
redan har lagts till grund för Skatteverkets beslut om uttag av skattetillägg.992 

Av prop. 2014/15:131 framgår att den nya lagen syftar till att frågan om 
skattetillägg ska handläggas i samma rättegång som åtalet för skattebrott. Det 
innebär att en viss felaktighet eller passivitet ska prövas vid ett och samma 
tillfälle.993 Förändringarna av skattetilläggsreglerna innebär således som 
också tidigare angivits att uppgiftsskyldigas felaktighet och/eller passivitet nu-
mera kan leda till skattetillägg i administrativa och straffrättsliga förfaranden. 
Efter Åkerberg Fransson har det dock kommit ny rättspraxis från Europa-
domstolen och EU-domstolen där domstolarna har utvecklat sin rättspraxis 
om dubbelbestraffningsförbudets tillämplighet avseende skattetillägg. 

                                                           
989 SOU 2013:62 s. 21. 
990 SOU 2013:62 s 469. 
991 Prop. 2014/15:131 s. 259. 
992 Prop. 2014/15:131 s. 80. 
993 Prop. 2014/15:131 s. 156. 
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Den 12 september 2017 lämnade generaladvokaten ett förslag till avgö-
rande där generaladvokaten uttryckligen hänvisar till Europadomstolens 
rättspraxis och erinrar om Åkerberg Fransson målet. I förslaget till avgö-
rande uttryckte generaladvokaten att EU-domstolen borde kunna tillämpa 
Engelkriterierna som utvecklats genom Europadomstolens rättspraxis.994 
Den 20 mars 2018 kom ett förhandsavgörande från EU-domstolen där EU-
domstolen befäster att de tre kriterierna måste beaktas vid bedömningen av 
om ett förfarande har en straffrättslig karaktär.995 

EU-domstolen hänvisar till Åkerberg Fransson996 och Bonda997 där samma 
kriterier tidigare identifierats. EU-domstolen uttalade också att i den mån 
stadgan omfattar rättigheter som framgår av EKMR, ska dessa ha samma 
innebörd och räckvidd som i EKMR.998 Enligt EU-domstolen skulle därför 
artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet beaktas i målet.999 Därefter hänvisade 
EU-domstolen till ett rättsfall där Europadomstolen har tolkat innebörden 
av principen ne bis in idem enligt artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till 
EKMR.1000 Rättsfallet är A och B mot Norge.1001 I A och B mot Norge prö-
vade Europadomstolen om det norska skatteförfarandet stred emot dubbel-
bestraffningsförbudet.1002 Bakgrunden i målet gällde personer som hade bli-
vit straffade två gånger för samma brott. Först hade de blivit påförda en 
sanktion av skattemyndigheten som de hade betalat. Efter det hade de också 

                                                           
994 Mål C-524/15, Förslag till avgörande av generaladvokat Manuel Campos Sán-
chez-Bordona, föredraget den 12 september 2017, p. 96. 
995 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 26. 
996 Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkeberg Fransson, EU-domstolens dom av 
den 26 februari 2013, p. 35. 
997 Mål C-489/10, Polen mot Lukasz Marcin Bonda, den 21 juli 2012, p. 37. 
998 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 60. 
999 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 60. 
1000 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 61, Se A och B v. 
Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 2016. Jämför 
med EU-domstolens motivering med Europadomstolens motivering. 
1001 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016. 
1002 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 53. 
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blivit dömda till straffrättslig påföljd i en efterföljande straffrättslig process.1003 
Europadomstolen hänvisade bl.a. till Lucky Dev. v. Sweden1004 och precise-
rar också faktorer som varit avgörande för om ett förfarande har varit för-
enligt med principen ne bis in idem.1005  

För det första. Om två separata processer där beslut om sanktioner och 
straff har beslutats så måste processerna ha haft ett nära samband i tiden.1006 
För det andra. Om två sanktioner beslutas avseende samma sak i två olika 
processer med ett nära samband, måste sanktionerna beaktas i förhållande 
till varandra så att straffet blir proportionerligt på totalen.1007 I målet A och 
B mot Norge kom Europadomstolen fram till att det hade funnits ett nära 
samband mellan de två processerna.1008 Den administrativa sanktionen hade 
också beaktats vid utdömandet av påföljden i det straffrättsliga förfarandet. 
Europadomstolen gjorde därför bedömningen att straffet var proportioner-
ligt på totalen.1009 Därför hade det inte skett någon kränkning av ne bis in 
idem enligt Europadomstolen. 1010   

I målet Luca Menci v. Italien1011 prövade EU-domstolen återigen förbudet 
mot dubbelbestraffning i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga på mervärdesskat-
teområdet.  
 
I målet gör EU-domstolen följande uttalande: 

                                                           
1003 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 53. 
1004 Lucky Dev v. Sweden, Application no. 7356/10, 27 November 2014. 
1005 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 114. 
1006 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 115. 
1007 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 153. 
1008 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 153. 
1009 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 152. 
1010 A och B v. Norge, Application no. 24130/11 och 29758/11, den 15 november 
2016, p. 154. 
1011 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018. 
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”Artikel 50 i stadgan ska tolkas på så sätt att den inte utgör ett hinder för en nationell 
lagstiftning enligt vilken straffrättsliga förfaranden får inledas mot en person för un-
derlåt att betala mervärdesskatt inom lagstadgad frist, trots att denna person för 
samma gärning redan ålagts en slutlig administrativ påföljd av straffrättslig karaktär i 
den meningen som avses i nämnda artikel 50”.1012 

Detta gäller under förutsättning att den nationella lagstiftningen i fråga: 
 

- ”eftersträvar ett mål av allmänt samhällsintresse som kan motivera en 
sådan kumulering av förfaranden och påföljder, nämligen bekäm-
pande av överträdelser på mervärdesskatteområdet, varvid förfaran-
dena och påföljderna måste fylla kompletterande syften, 

- innehåller bestämmelser som säkerställer en samordning som begrän-
sar den ytterligare börda som en kumulering av förfaranden medför 
för de berörda personerna till vad som är strikt nödvändigt, och 

- föreskriver bestämmelser som säkerställer att de ålagda påföljdernas 
stränghet till vad som är strikt nödvändigt i förhållande till den berörda 
överträdelsens allvar.”1013 

 
Därutöver anges att det ankommer på den nationella domstolen att ta hän-
syn till samtliga omständigheter i det nationella målet och säkerställa att den 
börda som läggs på den anklagade personen genom tillämpning av nationell 
lagstiftning i fråga om kumulering av förfaranden och påföljder inte blir allt-
för tung i förhållande till överträdelsens allvar.1014  

EU-domstolens slutsatser kan tolkas så att om målet med den nationella 
lagstiftningen är att eftersträva ett allmänt samhällsintresse av att bekämpa 
överträdelser på mervärdesskatteområdet, så kan samhällsintresset moti-
vera kumulering av förfaranden och påföljder. Den nationella lagstiftningen 
måste också innehålla bestämmelser som begränsar kumuleringen och bör-
dan till vad som är strikt nödvändigt samt säkerställa att straffet blir proport-
ionerligt i förhållande till överträdelsens allvar. 1015 EU-domstolens dom bör 
tolkas så att intresse av att få in rätt skatt måste beaktas i samband med att 
kränkningar av rättigheter i EU:s rättighetsstadga prövas i mål om mervär-
desskatt. Detta uttalande förefaller också vara så pass generellt så att det kan 
tillämpas i mål om mervärdeskatt vid prövning av om uttag av ekonomisk 
                                                           
1012 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 63. 
1013 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 63. 
1014 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 64. 
1015 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 63. 
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sanktion har inneburit en kränkning av även andra rättigheter, så som pas-
sivitetsrätten. 

År 1995 blev Sverige ett medlemsland i EU. Samma år införlivades också 
EKMR i svensk lag.1016 År 2000 prövade HFD frågan om artikel 6 i EKMR 
skulle anses omfatta skattetillägget. År 2002 prövades samma fråga av Euro-
padomstolen. Slutsatsen blev att skattetillägget skulle anses utgöra ett straff 
enligt EKMR:s mening. Mot den bakgrunden ansågs skattetillägget omfattas 
av artikel 6 i EKMR.1017 I målet Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Swe-
den konstaterade Europadomstolen att skattetillägget därutöver även kunde 
inneha karaktären av ett vite om skattetillägg tas ut på grund av skönsbe-
skattning.1018  

Andra förändringar som EU-rätten har medfört är att svensk rätt måste 
tolkas lojalt med EU-rätten.1019 De nationella domstolarna har också fått en 
möjlighet och i vissa fall en skyldighet att begära förhandsavgöranden från 
EU-domstolen för att få hjälp med att uttolka EU-rätten.1020 Det var det som 
hände när frågan om skattetilläggsförfarandet stred mot dubbelbestraff-
ningsförbudet i EKMR och EU:s rättighetsstadga aktualiserades vid Hapa-
randa tingsrätt.1021 År 2013 kom HD och HFD med domar som kom att 
förändra skatteförfarandet och ytterligare befästa Europarättens inflytande 
avseende skattetillägget.1022 Resultatet av utvecklingen i rättspraxis låg till 
grund för senare förändringar av skattetilläggsreglerna.1023 En målsättning 
med den nya regleringen var att skapa ett system för uttag av skattetillägg 
som ansågs förenligt med enskildas rätt enligt EKMR att inte bli lagförd eller 

                                                           
1016 Se ovan avsnitt 7.1. 
1017 Se ovan avsnitt 7.2 och Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Applicat-
ion no. 36985/97, 23 July 2002, p. 76 – 82, Janosevic v. Sweden, Application no. 
34619/97, 23 July 2002, 65-71. 
1018 Se ovan avsnitt 7.3.2. 
1019 Se ovan avsnitt 1.3. och Mål FC-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, 
2001 s. I-6297, p. 19. 
1020 Se ovan avsnitt 1.3. och Artikel 267 i FEUF. 
1021 Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, EU-domstolens dom 
av den 26 februari 2013. 
1022 Se ovan avsnitt 1.3, 7.3.3 och NJA 2013 s. 502. 
1023 Prop. 2014/15:131 s. 58. 
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straffad två gånger för samma gärning.1024 Med anledning av att motsvarande 
rättighet också reglerades i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga, beaktades även 
denna artikel vid utredningen av skattetilläggsbestämmelserna.1025 Rege-
ringen föreslog därför att det skulle införas spärregler i SFL och SkBrL för 
att förhindra att samma oriktiga uppgift kunde prövas för skattetillägg och 
skattebrott i två olika förfaranden avseende felaktighet eller passivitet.1026 
Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2016.1027 Därutöver införlivades en ny 
lagstiftning, lag om talan om skattetillägg i vissa fall. Enligt 1 § gäller lagen 
om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för beslut om såväl skat-
tetillägg enligt SFL som åtal för brott enligt SkBrL för samma fysiska per-
son.1028 Rättsfallet Åkerberg Fransson har också medfört att skattetillägg inte 
längre får tas ut av Skatteverket efter anmälan om skattebrott enligt 17 § i 
SkBrL. Det beror alltså på att en sådan ordning, där Skatteverket först fattar 
beslut om skattetillägg och domstolen sedan dömer personen till ansvar för 
skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift, har bedömts utgöra en 
kränkning av förbudet för dubbla förfaranden i artikel 4 i sjunde tilläggspro-
tokollet i EKMR och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga.1029 Enligt min upp-
fattning beaktades passivitetsrätten lite väl restriktivt vid införlivandet om 
nya lagen om skattetillägg i vissa fall. 

Av det nyss sagda framgår alltså att uppgiftsskyldigas passivitet kan föranleda 
skattetillägg under brottmålsprocessen. Samtidigt har en anklagad person 
rätt att vara passiv enligt Europadomstolen och EU-domstolen.1030 I detta av-
snitt analyseras därför reglerna som tillämpas vid uttag av skattetillägg på 
grund av oriktig uppgift och skönsbeskattning. 

Vid uttag av skattetillägg på grund av skönsbeskattning och oriktig uppgift 
aktualiseras frågor om den uppgiftsskyldige har uppfyllt sin uppgiftsplikt. 

                                                           
1024 Prop. 2014/15:131 s. 58. 
1025 SOU 2013:62 s. 217 och Prop. 2014/15:131 s. 58. 
1026 Prop. 2014/15:131 s. 80. 
1027 Prop. 2014/15:131 s. 18. 
1028 Prop. 2014/15:131 s. 124. 
1029 Se ovan avsnitt 7.3.3. 
1030 Se ovan avsnitt 2.4.1, 2.4.2 och 5.2.4. 
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Därutöver aktualiseras frågor om innebörden av Skatteverkets skyldighet att 
pröva underlaget som ligger till grund för beslutet om skattetillägg. Det är 
därför motiverat att behandla reglerna i 41 kap. 1-2 §§ SFL om Skattever-
kets utredningsskyldighet1031, bevisreglernas samt regler som tillämpas vid ut-
tag av skattetillägg på grund av oriktig uppgift och skönsbeskattning i 49 kap, 
51 kap. och 52 kap. SFL. Återkoppling sker även till kapitel 6 och reglerna 
om uppgiftsplikten i skatteförfarandet i 30 kap. 1 §, 39 kap 3 § SFL samt 
31 kap. 3 § SFL.1032 

Inledningsvis analyseras förutsättningarna för uttag av skattetillägg på 
grund av skönsbeskattning och på grund av oriktig uppgift. I avsnitt 7.4.2 
genomförs en analys av vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda vid uttag 
av skattetillägg på grund av skönsbeskattning. I avsnitt 7.4.3 genomförs en 
analys av vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda vid uttag av skattetill-
lägg på grund av oriktig uppgift. I avsnittet 7.4.4 genomförs en analys av när 
skattetillägg inte får tas ut trots att oriktig uppgift har lämnats dvs. vid rättelse 
på eget initiativ, vid rättelse med ledning av avstämningsmaterial, om skatte-
beloppet som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten 
är obetydligt eller om den uppgiftsskyldige har avlidit. Skatteverkets beslut 
om uttag av skattetillägg förutsätter att Skatteverket inte har gjort en anmälan 
om skattebrott enligt 17 § SkBrL1033 samt att det inte föreligger grund för 
befrielse från skattetillägg enligt 51 kap. i SFL. Därför genomförs en analys 
av dessa regler i avsnitt 7.4.5 och 7.4.6. I avsnitt 7.4.7 ges en beskrivning av 
reglerna som tillämpas vid beslut om skattetillägg. I avsnitt 7.4.8 ges slutsat-
ser om tolkningen och tillämpningen av reglerna som tillämpas vid uttag av 
skattetillägg på grund av skönsbeskattning och oriktig uppgift. 

Det finns en icke lagfäst skyldighet för varje vuxen person att för Skattever-
ket kunna redovisa hur hen har täckt sina levnadskostnader.1034 Om en upp-
giftsskyldig inte har lämnat en redovisning om hur hen har täckt sina lev-
nadskostnader fattas beslut om skönsbeskattning. Ett syfte med skönsbe-
skattning är att åstadkomma en materiellt riktig beskattning.1035 Beslut om 

                                                           
1031 Se ovan avsnitt 1.3. 
1032 Se ovan kapitel 6. 
1033 49 kap. 10 § SFL. 
1034 Se ovan avsnitt 1.3 och RÅ 1982 Aa 191. 
1035 Prop. 2002/03:106 s. 133. 
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skönsbeskattning får därför fattas om den som är skyldig att lämna inkomst-
deklaration inte har gjort det.1036 Innan beslutet om skönsbeskattning fattas 
måste ett föreläggande om att lämna deklaration sänts ut till den uppgifts-
skyldiga.1037 Ett sådant föreläggande är en förutsättning för att Skatteverket 
ska kunna fatta beslut om skattetillägg på grund av skönsbeskattning om den 
uppgiftsskyldige inte följer föreläggandet.1038 Om föreläggandet inte följs fö-
religger alltså förutsättningar för beslut om skönsbeskattning.1039 Vid beslut 
om skönsbeskattning tas skattetillägg ut automatiskt.1040 Reglerna tillämpas 
både vid beslut om skönsbeskattning vid ordinarie beskattning, omprövning 
och vid efterbeskattning.1041 

Beslutet om skönsbeskattning kan grunda sig på att en uppgiftsskyldig 
inte har lämnat inkomstdeklaration eller en skönsmässig avvikelse från de-
klarationen.1042 Vid beslut om en skönsmässig avvikelse från deklarationen 
förutsätts att det föreligger en brist i den uppgiftsskyldiges åligganden att full-
göra sin uppgiftsskyldighet.1043 När Skatteverket fattar beslut om skönsbe-
skattning måste Skatteverket ta fram underlag till stöd för den höjda beskatt-
ningen. Under sådana förutsättningar använder Skatteverket olika beräk-
ningsmodeller och kalkyler för att uppskatta den uppgiftsskyldiges oredovi-
sade inkomster. Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra bevisvärdet av dessa 
beräkningsmodeller och kalkyler. Ett beslut om skönsbeskattning förutsät-
ter att skatten eller underlaget för skatten har bestämts till ett belopp som 
framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.1044 Samma sak 
gäller om skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas på grund av 
bristfälligt underlag i deklarationen.1045  

I RÅ 2009 ref. 27 prövade HFD frågan om förutsättningarna för sköns-
beskattning på grund av kontantberäkning var uppfyllda i fyra olika mål. I 

                                                           
1036 57 kap. 2 § SFL. 
1037 57 kap. 2 § SFL. 
1038 Prop. 2002/03:106 s. 54. 
1039 57 kap. 2 § SFL. 
1040 49 kap. 6 § SFL. 
1041 49 kap. 6 § SFL och 66 kap. 27 § SFL. 
1042 Prop. 2002/03:106, s. 133, Prop. 2014/15:131 s. 26. 
1043 Prop. 2002/03:106, s. 133. 
1044 Prop. 2014/15:131 s. 26. 
1045 Prop. 2014/15:131 s. 26. 
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det första målet tog HFD ställning till frågan om förutsättningar för sköns-
beskattning förelåg då Skatteverkets beslutat att höja en persons inkomst av 
tjänst med 102 500 kr med en s.k. kontantberäkning som grund för beslutet. 
Skattetillägg hade påförts med 40 procent på den skatt som belöpte på höj-
ningen.1046 Kontantberäkningen bestod av en beräkning av personens kon-
tanta inkomster, utgifter samt förmögenhetsförändringar. Genom en sådan 
beräkning bestämde Skatteverket den summa av kontanta medel som per-
sonen hade haft till sitt förfogande under beskattningsåret.1047 Som jämförel-
senorm för kontantberäkningen hade Skatteverket använt Riksskatteverkets 
förbehållsbelopp vid utmätning av löner m.m.1048 HFD uttalade att bevismet-
oden som består i att använda kontantberäkning är behäftad med osäker-
hetsmarginaler.1049 Enligt HFD gäller osäkerheten själva beräkningen i sig, 
men också möjligheten att hitta en rättvisande jämförelsenorm. Rättsfallet 
kan således tolkas så att förklaringar som den uppgiftsskyldige hade lämnat 
angående sina levnadskostnader och ekonomiska situation måste tillmätas 
betydelse vid skönsbeskattning.  

Enligt föräldrarnas uppgifter hade hans flickvän försörjt hen, men med 
anledning av att det inte fanns uppgifter om att personen hade haft andra 
sparade medel till sin försörjning gjorde HFD bedömningen att personen 
måste ha haft ytterligare inkomster, utöver de inkomster som personen re-
dovisat i deklarationen. HFD beräknade den uppgiftsskyldiges levnadskost-
nader med beaktande av riksnormen för personliga levnadskostnader till 
2 650 kr per månad. Hans totala levnadskostnader för beskattningsåret upp-
skattade HFD till 20 000 kr. HFD fann inget skäl för att helt eller delvis 
befria från skattetillägg. Skattetillägg togs därmed ut på ett underlag av 
20 000 kr.1050  

I det andra och det tredje målet kom HFD också till slutsatsen att delvis 
höja den uppgiftsskyldiges inkomst av tjänst samt att ta ut skattetillägg. I det 
fjärde målet kom HFD till motsatt slutsats. De upplysningar som den upp-
giftsskyldige hade lämnat om sitt levnadssätt under året framstod inte som 
osannolika. Inte heller motsattes uppgifterna av annan utredning som Skat-
teverket förebringat. Mot den bakgrunden fann HFD att Skatteverket inte 

                                                           
1046 RÅ 2009 ref. 27. 
1047 RÅ 2009 ref. 27. 
1048 RSFS 2003:36. 
1049 RÅ 2009 ref. 27. 
1050 RÅ 2009 ref. 27. 
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hade gjort sannolikt att det fanns förutsättningar för att skönsbeskatta per-
sonen ifråga.1051 

Rättsfallen från HFD kan tolkas så att den uppgiftsskyldiges förklaring till 
varför denne inte har deklarerat måste beaktas vid prövning av om sköns-
beskattning ska ske. Om Skatteverket inte har gjort sannolikt att förutsätt-
ningar för skönsbeskattning föreligger så får det således inte fattas beslut om 
skönsbeskattning och skattetillägg.1052 

I detta avsnitt analyseras reglerna i 49 kap.  SFL som tillämpas vid uttag av 
skattetillägg på grund av oriktig uppgift. I samband med detta görs också en 
återkoppling till reglerna om skyldigheten att lämna övriga uppgifter enligt 
31 kap. 3 § SFL och hur dessa blir relevanta vid uttag av skattetillägg.1053 Med 
oriktig uppgift avses både felaktiga uppgifter och underhållande av uppgifter 
som Skatteverket hade behövt ha kännadom av för att fatta riktiga beslut 
om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster.1054 I 49 kap. 4 § första 
stycket framgår vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda vid uttag av skat-
tetillägg på grund av oriktig uppgift. Där anges att uttag av skattetillägg på 
grund av oriktig uppgift förutsätter att en oriktig uppgift har lämnats på annat 
sätt än muntligen, under förfarandet, till ledning för egen beskattning, eller 
i mål om egen beskattning.  

Av 49 kap. 4 § framgår således att beslut om skattetillägg förutsätter att 
oriktig uppgift måste ha lämnats på annat sätt än muntligen. Att uppgiften 
ska ha lämnats på något annat sätt än muntligen innebär att den ska ha läm-
nats skriftligen, antingen i deklarationen, i en bilaga till deklarationen eller i 
andra skriftliga handlingar. Den kan också vara avlämnad på ett tekniskt 
medium t.ex. ett USB-minne, en CD-skiva eller i en deklaration som av-
lämnats i elektronisk form. Muntliga uppgifter som t.ex. lämnas till en hand-
läggare vid ett telefonsamtal kan alltså inte föranleda skattetillägg, men om 

                                                           
1051 RÅ 2009 ref. 27. 
1052 Se ovan avsnitt 3.4.3. Jämför rättsfallet Condron v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 35718/97, 2 May 2000 med John Murray v. The United Kingdom, 
Application no. 18731/91, 8 February, 1996. 
1053 Se ovan avsnitt 1.2 och frågeställning nr 2. 
1054 49 kap. 5 § första stycket SFL och prop. 2002/03:106 s. 116. Se även 2002 ref. 
46, RÅ 2008 ref. 51, RÅ 2008 ref. 66, RÅ 2010 ref. 67 och HFD 2016 ref. 63.  
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uppgifterna har lämnats per e-post eller i annan elektronisk form kan dessa 
föranleda skattetillägg.1055 

Frågan om huruvida muntliga uppgifter skulle kunna leda till skattetillägg 
diskuterades vid reformen av skattelagstiftningen år 1977. Då uttalades att 
det kunde föreligga svårigheter att fastställa vad parterna har sagt vid olika 
tillfällen, särskilt med hänsyn till att skatteförfarandet är mindre formbundet 
än vad som gäller förhandlingar vid domstol. Med anledning av detta gjor-
des bedömningen att muntliga uppgifter inte skulle kunna föranleda skatte-
tillägg.1056 

I 49 kap. 4 § SFL anges också att den oriktiga uppgiften ska vara lämnad 
under förfarandet. Enligt Leidhammar och Almgren var det tidigare oklart 
om en oriktig uppgift som lämnats t.ex. till revisorn vid revision skulle 
kunna föranleda efterbeskattning och skattetillägg. Denna oklarhet undan-
röjdes genom att orden under förfarandet lades till i bestämmelsens första 
stycke och tillämpades från och med år 1992.1057 Den nya bestämmelsen 
innebar att skyldigheten att lämna sanningsenliga uppgifter avseende om-
ständigheter av betydelse för beskattningen gäller oavsett när under förfa-
randet som uppgifterna lämnas.1058 Oriktiga uppgifter kan alltså vara läm-
nade i en deklaration eller bilaga till deklaration. Den kan också vara läm-
nad i ett svar på en av Skatteverkets utsända förfrågningar, förslag till beslut 
eller i samband med revision. Den kan därutöver vara lämnad i en begäran 
om omprövning, i ett överklagande till domstol eller i samband med dom-
stolsprocessen. 

En grundläggande förutsättning för att skattetillägg ska tas ut är att en upp-
giftsskyldig i sin deklaration eller annars under förfarandet har lämnat en 
oriktig uppgift.1059 I SOU 1942:31 anges att begreppet oriktig uppgift kan 
härledas tillbaka till begreppet oriktigt meddelande i 33 § i 1902 års in-
komstskatteförordning.1060 Under 1930 talet ersattes begreppet oriktigt med-
delande med begreppet oriktig uppgift. Ändringarna i skattestrafflagstift-

                                                           
1055 Almgren & Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, 2016 s. 22. 
1056 Prop. 1977/78:136 s. 160. 
1057 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, 1 och 2, 
2016 s. 5. 
1058 Prop. 1991/92:43 s. 80, Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. 
En kommentar, 1 och 2, 2016 s. 5–6. 
1059 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
1060 SOU 1942:31 s. 44, Prop. 1971:10 s. 57. 
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ningen resulterade bl.a. i att de centrala skattebrotten inskränktes till att om-
fatta oriktiga uppgifter som hade lämnats till ledning för uppgiftslämnarens 
egen taxering. Enligt 1943 års skattestrafflag hade området för straffbart 
handlande således begränsats till oriktig uppgift i deklarationen eller där-
med jämförlig skriftlig handling.1061 Passivitet skulle dock inte bestraffas som 
centralt skattebrott.1062 

Av förarbetsuttalandena framgår också att oriktig uppgift, som tidigare 
kallades för oriktigt meddelande, har varit ett rekvisit för skattebrott. Det 
gäller än idag. Enligt 2 § SkBrL ska den som på annat sätt än muntligen 
uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myn-
dighet lämna deklaration dömas för skattebrott. Oriktig uppgift kan också 
läggas till grund för efterbeskattning. I 66 kap. 27 § SFL anges att ett beslut 
om omprövning av ett beslut om skatt eller avgift till nackdel för den som 
beslutet gäller får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då 
beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning). Det får ske under förutsätt-
ning att ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den 
uppgiftsskyldige t.ex. har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskatt-
ning under förfarandet, lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning, 
inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift. I 
efterbeskattningshänseende krävs det alltså att det finns ett orsakssamband 
mellan den oriktiga uppgiften och det oriktiga beskattningsbeslutet. Detta 
krav på orsakssamband finns dock inte vid uttag av skattetillägg på grund av 
oriktig uppgift vid den ordinarie beskattningen.1063 

Rekvisitet oriktig uppgift förekommer således både vid uttag av skattetill-
lägg på grund av oriktig uppgift och skönsbeskattning vid den ordinarie be-
skattningen, vid efterbeskattning och i SkBrL. I prop. 2014/15:131 anges 
att avsikten är att begreppet oriktig uppgift ska ha samma innebörd avseende 
skattebrott och skattetillägg.1064 Detta resonemang kan enligt min tolkning 
härledas tillbaka till prop. 2002/03:106 där regeringen föreslog att begrep-
pet oriktig uppgift skulle stå kvar oförändrat.1065  

                                                           
1061 Prop. 1971:10 s. 58. 
1062 Prop. 1971:10 s. 58–59. 
1063 Se Möller, 2000 s. 53–60, Leidhammar, 2000 s. 279–283, Möller, 2000 s. 511–
513, Leidhammar, 2001 s. 43–44. 
1064 Prop. 2014/15:131 s. 77. 
1065 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
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Det som skiljer i förutsättningarna för uttag av skattetillägg vid oriktig upp-
gift från förutsättningarna för andra straffrättsliga påföljder är således bevis-
kraven och det subjektiva rekvisitet. Vid uttag av skattetillägg på grund av 
oriktig uppgift krävs inget subjektivt rekvisit, men vid skattebrott krävs sub-
jektivt rekvisit. Denna åtskillnad var föremål för diskussion i samband med 
att Europadomstolen och de svenska domstolarna prövade om skattetilläg-
get omfattades av artikel 6 i EKMR. Av Europadomstolens rättspraxis fram-
gick att denna skillnad saknade betydelse samt att artikel 6 i EKMR omfattar 
skattetillägget.1066 Förslag har tidigare lämnats om att det ska införas krav på 
uppsåt för uttag av skattetillägg vid oriktig uppgift,1067 men så har inte skett 
hittills. 

I 49 kap. 5 § första stycket p. 1–2 SFL anges att en lämnad uppgift är 
oriktig om den är felaktig, eller att uppgifter som ska lämnas till ledning för 
beskattning har utelämnats. I prop. 1971:10 anges att felaktigheter i form av 
felräkningar, felaktiga överföringar i deklarationsblanketten eller andra fel 
som kan antas bero på missuppfattningar av beskattningsregler ska skiljas 
från fel som består i att direkt oriktiga uppgifter har lämnats, att uppgifter 
utelämnats utan att det har skett av misstag eller att deklaration inte läm-
nats.1068 Prop. 2002/03:106 kan ge vägledning om vad som avses med upp-
gifter som ska lämnas till ledning för beskattning men som utelämnats.  
 
I prop. 2002/03:106 anges följande: 

”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.”1069  

Oriktiga uppgifter kan således utgöras av både felaktiga uppgifter och ute-
lämnade uppgifter. I 49 kap. 5 § andra stycket SFL anges att en uppgift inte 
ska anses oriktig om uppgiften, tillsammans med övriga uppgifter som har 

                                                           
1066 Bendenoun v. France, Application no, 12547/86, den 24 februari 1994, 
Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 July 
2002 samt Janosevic v. Sweden, Application no. 34619/97, 23 July 2002. 
1067 SOU 2001:25 s. 229. 
1068 Prop. 1971:10 s. 79. 
1069 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
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lämnats eller godkänts, utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut om 
slutlig skatt. Uppgiften är inte heller oriktig om det är uppenbart att uppgif-
ten inte kan ligga till grund för beskattning. Det kan betraktas som svårt att 
lämna någon kortfattad definition av uttrycket oriktig uppgift.1070 Gäverth dis-
kuterar bristerna i deklarationen. Om dessa är beskaffade på ett sådant sätt 
att det vid en normal granskning finns anledning för handläggaren att ifrå-
gasätta riktigheten av dessa, anses den uppgiftsskyldige inte ha lämnat oriktig 
uppgift. Den uppgiftsskyldige får då anses ha lämnat ett oriktigt yrkande.1071 

Även Almgren och Leidhammar uttalar att det finns fall där uppgifterna 
är så otillräckliga att ett korrekt beskattningsbeslut inte kan fattas, men sam-
tidigt så anmärkningsvärda att Skatteverket har en skyldighet att utreda frå-
gan. Almgren och Leidhammar anger också att HFD i dessa fall, inte funnit 
grund för att påföra skattetillägg.1072 Även Ericson-Rick diskuterar frågan om 
hur oriktig uppgift bör prövas av domstolen.1073 Av rättspraxis går det att ut-
läsa att oriktig uppgift inte har ansetts föreligga om Skatteverkets utrednings-
skyldighet har initierats.1074 Av förarbetsuttalanden och uttalanden i doktri-
nen följer också att Skatteverkets utredningsskyldighet kan få betydelse vid 
prövningen av om en uppgift ska anses oriktig enligt 49 kap. 5 § första 
stycket SFL eller ej oriktig enligt 49 kap. 5 andra stycket SFL. 

I 49 kap. 4 § SFL anges att den oriktiga uppgiften ska vara lämnad till 
ledning för egen beskattning. I prop. 1971:10 kan vägledning hämtas om 
vad som avses med detta. Där anges att den oriktiga uppgiften kan vara läm-
nad i deklarationen, i bilaga till deklarationen, i andra handlingar eller sär-
skilda upplysningar som är lämnade till ledning för beskattning.1075 Bestäm-
melsen kan alltså tolkas så att oriktig uppgift kan lämnas när som helst under 
förfarandet under förutsättning att uppgiften eller uppgifterna har lämnats 
till ledning för den egna beskattningen. 

Av 49 kap. 4 § SFL framgår också att skattetillägg kan tas ut om den 
uppgiftsskyldige har lämnat en oriktig uppgift i mål om beskattning. Av be-
stämmelsen i 4 § andra stycket, framgår att skattetillägg enligt första stycket 

                                                           
1070 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
1071 Gäverth, 2005 s. 712. 
1072 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, 1 och 2, 
2016 s. 18. 
1073 Ericson & Rick, 2017 s. 141–146 och s. 144. 
1074 Ericson & Rick, 2017 s. 141–146 och s. 144. 
1075 Prop. 1971:10 s. 95–96. 
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p. 2 bara får tas ut om uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. Be-
stämmelserna infördes med syftet att skattetillägg skulle kunna tas ut i mål 
om beskattning, även om den skattskyldige hade återkallat sin begäran om 
omprövning.1076 I HFD 2011 ref. 58 prövades denna fråga. I målet fann 
HFD att beslut om att påföra skattetillägg kunde fattas även när den upp-
giftsskyldige hade återkallat en begäran om omprövning.1077 En återkallelse 
av en begäran om omprövning utgör således inte ett hinder för Skatteverket 
att besluta om att påföra skattetillägg om en oriktig uppgift har lämnats i den 
återkallade begäran om omprövning.1078  

Förarbetena till SFL kan således tolkas så att skattetillägg ska utgå även 
om den uppgiftsskyldige har tagit tillbaka sin begäran om omprövning. I 
annat fall skulle skattetilläggssystemet brista i effektivitet. Det beror på att 
om Skatteverket då skulle ifrågasätta någon uppgift som har anförts som 
grund för begäran om omprövning, skulle skattetillägg kunna undvikas ge-
nom att begäran om omprövning dras tillbaka. Ett sådant förfarande ska 
således inte vara möjligt. Av lagtexten framgår således att beslut om skatte-
tillägg i mål om beskattning förutsätter prövning i sak, det kravet gäller då 
enbart för mål om beskattning, inte i ett ärende hos Skatteverket.1079 

Enligt vad som tidigare framgått så omfattas skattetillägget av artikel 6 i 
EKMR.1080 Förfarandet om skattetillägg omfattas därmed av rätt till ett rättvist 
skattetilläggsförfarande. Enligt reglerna i 49 kap. i SFL så finns det dock 
vissa situationer där förutsättningar för att ta ut skattetillägg inte föreligger. I 
sådana situationer aktualiseras frågor om passivitetsrättens tillämpningsom-
råden och hur dessa bör avgränsas i förfarandet om skattetillägg. Mot denna 
bakgrund analyseras i detta avsnitt regler om när förutsättningar för uttag av 
skattetillägg inte föreligger. Reglerna som här åsyftas finns i 49 kap. 10 § 
samt 49 kap. 10a-c §§ SFL och gäller rättelser genom avstämningsuppgifter, 
rättelser på eget initiativ, om skattebelopp är obetydligt, om den uppgifts-
skyldige avlidit eller om Skatteverket har gjort en anmälan om skattebrott 

                                                           
1076 Prop. 1977/78:136 s. 160. 
1077 HFD 2011 ref. 58. 
1078 HFD 2011 ref. 58. 
1079 Prop. 2010/11:165 s. 486–487. 
1080 Se ovan avsnitt 7.3. 
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enligt 17 § SkBrL. Därutöver finns det regler om hel eller delvis befrielse 
från skattetillägg i 51 kap. SFL. Dessa regler analyseras i avsnitt 7.4.5. 

Av 49 kap. 10 § första stycket 1 p. SFL följer att skattetillägg inte får tas 
ut om den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit 
tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret. 
Vad som avses med avstämningsuppgifter framgår i 49 kap. 10 d § SFL.  
 
Med avstämningsuppgifter avses: 

1. Kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande och under-
rättelser om lagfart som lämnas med stöd av författning,  

2. Uppgifter som har lämnats i inkomstdeklarationen för det föregå-
ende beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgif-
ter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för beskattningsåret, 
och  

3. Uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket 
för kontroll av framtida inkomstdeklarationer.1081 

 
Införandet av begreppet tillgängliga avstämningsuppgifter föreslogs i prop. 
2014/15:131.1082 Ett syfte med detta var att reglerna skulle bli enklare. Ett 
annat syfte var att öka förutsebarheten och förhindra uttag av skattetillägg 
när det inte finns någon risk för skatteundandragande.1083 Innan denna för-
ändring användes begreppet normalt tillgängligt kontrollmaterial.1084 Vad 
som avsågs med normalt tillgängligt kontrollmaterial framgick inte av lagtex-
ten1085 och i praktiken hade begreppet fått ett brett och otydligt tillämpnings-
område.1086  Med hänsyn till detta ersattes begreppet normalt tillgängligt kon-
trollmaterial med tillgängliga avstämningsuppgifter.1087  

Regeringen föreslog därför att regleringen ska omfatta fall där en uppgift 
kan avstämmas på ett enkelt sätt med hjälp av tekniska lösningar som Skat-
teverket arbetar med i sitt deklarationsarbete. Till avstämningsuppgifter hör 
                                                           
1081 49 kap. 10 d § SFL. 
1082 Prop. 2014/15:131 s. 218. 
1083 SOU 2009:58. 
1084 Prop. 2014/15:131 s. 220. 
1085 Prop. 2014/15:131 s. 220. 
1086 Prop. 2014/15:131 s. 220. 
1087 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar 2, 2016 s. 
35. 
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alltså obligatoriska kontrolluppgifter som är lämnade med stöd av SFL, 
underrättelser om beviljade lagfarter samt Skatteverkets interna register för 
kontrollverksamhet uppskovsregister, register avseende uppskov vid andels-
byten och register avseende skogsavdrag. Skatteverket arbetar också med att 
upprätta register över periodiseringsfonder.1088 Med avstämningsuppgifter 
avses således material med kontrollsyfte och avstämningskaraktär.  

Vid en bedömning av om rättelse kan ske med ledning av avstämnings-
material måste uppgifter som anses utgöra avstämningsmaterial skiljas från 
andra uppgifter. Härnedan följer därför en undersökning av hur avstäm-
ningsmaterial kan skiljas från andra uppgifter som inte utgör avstämnings-
material. Felaktigheter som kan upptäckas först vid en manuell granskning 
av deklarationen bör t.ex. inte anses utgöra avstämningsuppgifter. Ett exem-
pel på sådana uppgifter är uppgifter som lämnats under övriga upplysningar 
i föregående års inkomstdeklarationer. Dessa utgör således inte tillgängliga 
avstämningsuppgifter.1089 Vad gäller inkomstdeklarationen i övrigt anser re-
geringen att begreppet avstämningsuppgifter ska omfatta uppgifter som har 
lämnats i inkomstdeklarationer för föregående beskattningsår om dessa har 
en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen för 
beskattningsåret.1090 Med anledning av att Skatteverket löpande arbetar med 
att förbättra sin tekniska utrustning, är en fullständig specifikation av alla 
avstämningsuppgifter inte möjlig.1091 En slutsats som kan dras är dock att om 
Skatteverket kan rätta en oriktig uppgift med ledning av tillgängliga avstäm-
ningsuppgifter som anges i förarbetena, så får skattetillägg inte utgå. Det bör 
således ingå i Skatteverkets utredningsskyldighet att stämma av uppgifterna 
i deklarationen med uppgifterna i tillgängliga avstämningsuppgifter.1092 Det 
tyder också på att Skatteverkets utredningsskyldighet är av betydelse vid 
prövningen av passivitetsrättens tillämpningsområden i förfarandet om skat-
tetillägg. Hur passivitetsrätten bör avgränsas vid Skatteverkets rättelse med 
ledning av avstämningsuppgifter återkommer jag till i kapitel 8.  

Skattetillägg ska inte heller tas ut om den uppgiftsskyldige har rättat den 
oriktiga uppgiften på eget initiativ. Regler om rättelse på eget initiativ finns i 
49 kap. 10 § första stycket 2 p. SFL.  
                                                           
1088 Prop. 2014/15:131 s. 222. 
1089 Prop. 2014/15:131 s. 222. 
1090 Prop. 2014/15:131 s. 221. 
1091 Prop. 2014/15:131 s. 221. 
1092 Se RÅ 1995 ref. 5, RÅ 2002 ref. 75, prop. 1976/77:92 s. 27, prop. 1977/78:136 
s. 197 samt RÅ 2001 ref. 32. 
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I 49 kap. 10 § andra stycket anges att en rättelse inte ska anses vara på eget 
initiativ om: 

1. skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en gene-
rell kontroll,  

2. rättelsen har koppling till den generella kontrollen, och  
3. rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då 

Skatteverket informerade om den generella kontrollen.  
 
Motsvarande bestämmelse finns i 12 § SkBrL. Där anges att den som på 
eget initiativ vidtar åtgärder som leder till att skatten kan påföras, tillgodorä-
knas eller återbetalas med rätt belopp, inte ska dömas till ansvar enligt 2–8 
§§ SkBrL. Som ovan angivits ger dessa bestämmelser utrymme för uppgifts-
skyldiga att själv rätta oriktiga uppgifter som har lämnats i eller med inkomst-
deklarationen/skattedeklarationen.1093 Rättelsen ska ha gjorts utan att Skatte-
verket särskilt har agerat med anledning av den uppgiftsskyldiges uppgifter. 
Det innebär att så länge den uppgiftsskyldige har anledning att tro att Skat-
teverket inte har upptäckt eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgiften 
så kan den uppgiftsskyldige rätta den oriktiga uppgiften.1094 Om rättelsen där-
emot sker efter det att den uppgiftsskyldige har haft anledning att tro att 
Skatteverket särskilt har uppmärksammat en oriktig uppgift i ett enskilt fall 
får skattetillägg tas ut.1095 Då är det inte frågan om en rättelse på eget ini-
tiativ.1096 

I prop. 2010/11:165 angavs att om Skatteverket använder media för att 
informera om att en viss typ av transaktion särskilt kommer att granskas så 
synliggörs också risken för upptäckt. Det framstod som effektivt ur kontroll-
synpunkt.1097 I prop. 2010/11:165 angavs också att rättelse på eget initiativ 
skulle öka förutsättningarna för att ett stort antal beslut skulle kunna rättas 
på ett enkelt sätt.1098 Regeringen föreslog därför att skattetillägg inte skulle tas 

                                                           
1093 Prop. 2014/15:131 s. 28. 
1094 Prop. 2014/15:131 s. 28. 
1095 Prop. 1971:10 s. 270, RÅ82 1:83. 
1096 Prop. 1971:10 s. 270, RÅ82 1:83, se också ovan avsnitt 3.3.2. 
1097 Prop. 2014/15:131 s. 28, Prop. 2010/11:165 s. 478. 
1098 Prop. 2014/15:131 s. 28, Prop. 2010/11:165 s. 478. 
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ut av uppgiftsskyldiga som på grund av Skatteverkets information om en 
generell kontrollverksamhet rättar en oriktig uppgift.1099  

Denna bestämmelse har alltså ändrats i och med att bestämmelsen i 49 
kap. 10 § andra stycket har införts i SFL. I prop. 2010/11:165 anges särskilt 
tre rättsfall som vägledande för bedömningen av om rättelse på eget initiativ 
kan anses ha skett.1100 Dessa rättsfall är NJA 1974 s. 26, NJA 2003 s. 499 
samt NJA 2004 s. 692.1101 

Rättsfallet NJA 1974 s. 26 gäller en rättelse som vidtagits av en uppgifts-
skyldig efter det att den uppgiftsskyldige hade fått information om att revis-
ion skulle genomföras. Rättelsen avsåg inte samma beskattningsår som Skat-
teverket genom revisionen hade för avsikt att granska. Enligt HD borde den 
uppgiftsskyldige ha insett att revisionen skulle komma att utsträcka sig till 
även tidigare beskattningsår. Med anledning av det gjorde HD bedöm-
ningen att rättelsen inte kunde anses utgöra en rättelse på eget initiativ.1102  

Rättsfallet NJA 2003 s. 499 gällde en person som varje månad under åren 
1999, 2000 och 2001 lämnat in skattedeklarationer för en stiftelse där den 
uppgiftsskyldige upptagit för låga belopp avseende de anställdas löner, av-
dragen preliminärskatt samt arbetsgivaravgifter. Orsaken var att stiftelsen 
hade befunnit sig i ekonomiska svårigheter. På grund av detta hade den 
uppgiftsskyldige deklarerat de belopp som den uppgiftsskyldige bedömt att 
stiftelsen kunde betala. För varje beskattningsår hade personen sedan läm-
nat in korrekta kontrolluppgifter i början av året därpå. Skattebeslut på 
grundval av informationen som fanns i skattedeklarationerna hade redan 
hunnit fattas automatiskt. Enligt HD hade det därför funnits fara för undan-
dragande av skatt. I och med att den uppgiftsskyldige också hade erkänt sin 
medvetenhet om att uppgifterna i skattedeklarationerna hade varit felaktiga, 
förelåg uppsåt. HD:s bedömning blev därför att de korrekta uppgifterna 
som lämnats i början av varje beskattningsår inte kunde anses utgöra rättelse 
på eget initiativ enligt 12 § SkBrL.1103  

Rättsfallet NJA 2004 s. 692 gällde grovt bokföringsbrott och grovt skatte-
brott. Bokföringsbrottet bestod i att en person och dennes make i ett aktie-
bolag låtit bokföra falska fakturor till ett belopp som uppgått till närmare 2 

                                                           
1099 Prop. 2010/11:165 s. 479. 
1100 Prop. 2014/15:131 s. 28, där regeringen hänvisar till prop. 2010/11:165 s. 1214. 
1101 Prop. 2010/11:165 s. 1214. 
1102 NJA 1974 s. 26. 
1103 NJA 2003 s. 499. 
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miljoner kronor. Skattebrottet avsåg att makarna tillsammans och i samför-
stånd upprättat skattedeklarationer för bolaget i överensstämmelse med den 
felaktiga bokföringen. Av målet framgår att Skatteverket hade skickat en 
förfrågan som efterföljts av ett meddelande om att de av makarna ingivna 
svaret på förfrågan hade godtagits samt att Skatteverket inte avsåg att vidta 
ytterligare åtgärder. Den 17 april beslutade Skatteverket att genomföra re-
vision av bolagets räkenskaper. Beslutet skickades samma dag.1104  

 
Den 20 april inkom en dagboksanteckning från bolaget. I anteckningen 
angavs följande:  

”i anledning av felaktigheter i bolagets tidigare redovisning av mervärdesskatt samt 
bolagets angivna självdeklarationer”1105.  

Skrivelsen hade undertecknats av den åtalades make. Av HD:s domskäl 
framgår att en förfrågan från Skatteverket inte per automatik omöjliggör fri-
villiga rättelser. Därutöver angav HD att en förutsättning för att en invänd-
ning om ansvarsfrihet på grund av rättelse på eget initiativ inte ska godtas 
krävs att åklagaren förebringar så mycket bevisning att invändningen fram-
står som obefogad. Med anledning av att det var utrett i målet att makan 
hade känt till de falska fakturorna framstod den uppgiftsskyldiges invänd-
ning om att den uppgiftsskyldige inte känt till Skatteverkets beslut om revis-
ion som obefogad.1106 I målet framgår att HD beaktade den uppgiftsskyldiges 
invändningar, men kom till slutsatsen att invändningen var obefogad på 
grund av att det var utrett i målet att de uppgiftsskyldiga hade känt till att 
fakturorna var falska.  

Ytterligare ett rättsfall av relevans för bedömningen om vad som utgör en 
rättelse på eget initiativ är rättsfallet RÅ 1976 ref. 144. I rättsfallet RÅ 1976 
ref. 144 hade Skatteverket genom en förfrågan efterfrågat bolagets under-
skrift av en redan av bolaget ifylld blankett avseende ett investeringsavdrag.  
I samband med att bolaget skickade in den efterfrågade blanketten med 
underskrift, lämnade bolaget information om att den aktuella bilen, för vil-
ken investeringsavdraget yrkats, hade inköpts begagnad.  Informationen om 
att bilen var begagnad ansågs inte vara betingad av den efterfrågade under-
skriften.  Därför var det frågan om en rättelse på eget initiativ.1107   

                                                           
1104 NJA 2004 s. 692. 
1105 NJA 2004 s. 692. 
1106 NJA 2004 s. 692. 
1107 RÅ 1976 ref. 144. 
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I ett annat rättsfall, RÅ 1979 1:59, prövades frågan om Skatteverkets ut-
redning rörande en oredovisad utdelning av aktier hade ett omedelbart sam-
band med en oredovisad försäljning av samma aktier.1108 Skatteverket hade 
genom en telefonförfrågan initierat en utredning av den oredovisade utdel-
ningen av aktierna. När den uppgiftsskyldige uppgav att hen sålt aktierna, 
beslutade Skatteverket om att höja den uppgiftsskyldiges beskattning med 
belopp som motsvarade den oredovisade utdelningen och realisationsvins-
ten. Skattetillägg påfördes på hela beloppet. HFD kom fram till att upplys-
ningen från den uppgiftsskyldige om att hen hade sålt aktierna omedelbart 
berördes av Skatteverkets initierade utredning, eftersom det var frågan om 
samma aktier. Det var därför inte frågan om en rättelse på eget initiativ.1109 

I RÅ 1980 1:79 prövade HFD frågan om rättelse på eget initiativ.1110 Den 
uppgiftsskyldige hade underlåtit att i deklarationen redovisa utdelning på 
vissa aktier. Den uppgiftsskyldige hade därutöver tagit upp bankkontome-
del samt räntor till ett för lågt belopp. Skatteverket skickade en förfrågan till 
den uppgiftsskyldige. Skatteverket ifrågasatte vissa uppgifter i deklarationen, 
men frågade inte specifikt om bankkontomedlen eller räntorna. I svaret på 
Skatteverkets förfrågan lämnade den uppgiftsskyldige en redovisning om 
bankkontomedlen och räntor med rätt belopp. HFD konstaterade att Skat-
teverkets förfrågan hade haft rutinmässig karaktär och inte haft något direkt 
samband med den i deklarationen lämnade oriktiga uppgiften om bankkon-
tomedel och räntor. Av den anledningen hade den uppgiftsskyldige haft på-
taglig anledning att förmoda att felaktigheten i dennes deklaration inte skulle 
komma att upptäckas. Därför fick hen anses ha lämnat en rättelse på eget 
initiativ.1111 

Bestämmelsen om rättelse på eget initiativ kan sammanfattas enligt föl-
jande: En förutsättning som talar emot att en rättelse ska anses som frivillig 
är att Skatteverket har gett information om att generell kontroll kommer att 
genomföras eller särskilt har agerat med anledning av den uppgiftsskyldiges 
deklaration.1112  Om den uppgiftsskyldige inte finner anledning att anta att 

                                                           
1108 RÅ 1979 1:59. 
1109 RÅ 1979 1:59. 
1110 RÅ 1980 1:79. 
1111 RÅ 1980 1:79. 
1112 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar 2, 2016, 
s. 38. 
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felaktigheten har upptäckts, finns en möjlighet att vidta rättelse på eget ini-
tiativ.1113 För att rättelsen ska anses vara på eget initiativ, måste rättelsen ha 
inkommit till Skatteverket innan Skatteverket särskilt har agerat med anled-
ning av den oriktiga uppgiften eller gått ut med generell information om 
granskning avseende sådana uppgifter som den uppgiftsskyldige avser att 
rätta.1114 Om den uppgiftsskyldige väntar med att agera tills Skatteverket har 
inlett en utredning genom att t.ex. skicka en förfrågan, kan möjligheten att 
göra en rättelse på eget initiativ ha gått förlorad.1115  Om den uppgiftsskyldige 
besvaras Skatteverkets förfrågan och där rättar den oriktiga uppgiften, så 
kan rättelsen komma att ligga till grund för uttag av skattetillägg.1116  

I 49 kap. 10 § första stycket 3 p. anges att skattetillägg inte ska tas ut om 
det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller pas-
siviteten är obetydligt. Vid bedömningen av vad som utgör ett obetydligt 
skattebelopp ska varje skatteslag som påverkas av den oriktiga uppgiften be-
dömas för sig.1117 Skatt på t.ex. förvärvsinkomster, kapitalinkomster, expans-
ionsfondsskatt och fastighetsskatt m.fl. ska således bedömas för sig.1118 Vid 
bedömning av vad som ska anses utgöra ett obetydligt skattebelopp har re-
geringen hänvisat till ett ställningstagande från Skatteverket.1119 I ställningsta-
gandet anges att ett obetydligt skattebelopp enligt Skatteverket inte översti-
ger tio procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmänna för-
säkringar. Beräkning om vad som är att anse som ett obetydligt skattebelopp 
sker således enligt formeln: prisbasbeloppet * 0.1.1120 Om det skattebelopp 
som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller passiviteten är lägre 
än prisbasbeloppet gånger tio procent så ska skattetillägg inte tas ut. 

                                                           
1113 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar 2, 2016, 
s. 38. 
1114 Prop. 2014/15:131 s. 28. 
1115 Prop. 1971:10 s. 269, Prop. 2014/15:131 s. 28. 
1116 Prop. 1971:10 s. 269, Prop. 2014/15:131 s. 28 jämför med vad som anges i prop. 
2014/15:37, om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet.  
1117 Prop. 2002/03:106 s. 218. 
1118 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar 2, 2016, 
s. 40. 
1119 Dnr 130 358414-05/111. 
1120 Dnr 130 358414-05/111. 
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Enligt 52 kap. 10 § SFL får ingen särskild avgift heller beslutas för en 
person som har avlidit. Om beslut om skattetillägg avseende en person be-
slutats efter det att hen har avlidit, så ska beslutet undanröjas.1121 I ett rättsfall 
från 2003 uttalar HFD att bestämmelsen i 52 kap. 10 § SFL gäller både 
Skatteverket och domstolarna.1122 Målet gäller en uppgiftsskyldig som har 
avlidit efter det att Skatteverket har överklagat länsrättens beslut om att un-
danröja ett skattetillägg till Kammarrätten.  Trots att den uppgiftsskyldige 
avlidit, så bifaller Kammarrätten Skatteverkets överklagan om skattetillägg. 
HFD undanröjer emellertid kammarrättens dom på grund av att den upp-
giftsskyldige avlidit vid tidpunkten för kammarrättens dom. Skattetillägg ska 
således inte tas ut om den uppgiftsskyldige har avlidit efter Skatteverkets 
beslut under en efterföljande domstolsprocess om skattetillägg.1123 

Enligt 49 kap. 10 a § SFL får skattetillägg inte tas ut om den felaktighet 
eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en 
anmälan om brott enligt 17 § SkBrL eller av någon annan anledning inledd 
förundersökning om brott enligt den lagen, om anmälan eller förundersök-
ningen avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av. Skat-
tetillägg får dock tas ut om åklagaren har beslutat att inte inleda förunder-
sökning eller beslutat att lägga ned förundersökningen eller om felaktig-
heten eller passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om 
brott och inte har prövats slutligt. Enligt 49 kap. 10 b § SFL får skattetillägg 
inte heller tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda till skatte-
tillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett 
beslut om åtalsunderlåtelse för brott SkBrL och åtalet, strafföreläggandet 
eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skatte-
tillägget skulle tas ut av.  

Bestämmelserna kan tolkas så att åklagaren inte får väcka åtal eller vidta 
andra åtgärder som innebär en slutlig prövning av skuldfrågan om Skatte-
verket dessförinnan har fattat beslut om skattetillägg med anledning av 
samma felaktighet eller passivitet avseende samma person. Omvänt innebär 
det också att Skatteverket inte får fatta beslut om skattetillägg om förunder-
sökning har inletts, beslut om åtal har fattats eller om det har vidtagit andra 
åtgärder som innebär en slutlig prövning av skuldfrågan av samma felaktig-
het eller passivitet avseende samma person.1124 Reglerna är ett resultat av att 
                                                           
1121 Prop. 2002/03:106 s. 245. 
1122 RÅ 2003 not. 13. 
1123 RÅ 2003 not. 13. 
1124 Prop. 2014/15:131 s. 80. 
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det tidigare skattetilläggsförfarandet ansågs utgöra en kränkning av dubbel-
bestraffningsförbudet i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i EKMR och ar-
tikel 50 i EU:s rättighetsstadga.1125 

I 51 kap. finns bestämmelser om befrielse från skattetillägg. Enligt 51 kap. 
1 § SFL ska beslut om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift fattas 
om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.  
 
Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om: 
  

1. Den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas 
ha 

a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,  
b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelse av de 
faktiska förhållandena, eller  
c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter,  

2. Avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passivi-
teten, eller  

3. En oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit an-
ledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller 
kan lastas för dröjsmålet. 

 
Enligt 3 § i lag om talan om skattetillägg i vissa fall måste befrielsegrunderna 
beaktas i mål om skattebrott där skattetillägg aktualiseras.1126 Ett syfte med 
befrielsegrunderna är att identifiera omständigheter som ska beaktas vid be-
dömningen av om skattetillägg ska sättas ner helt eller delvis.1127 Ett annat 
syfte är att skapa en mer rättvis och generös tillämpning av befrielsegrun-
derna samt att öka förutsebarhet.1128 I prop. 2002/03:106 angav Regeringen 
att det föreföll omöjligt att i förväg förutse och identifiera samtliga situationer 
när det kan anses vara oskäligt att ta ut fullt skattetillägg eller som medför 

                                                           
1125 Se i ovan avsnitt 7.3.  
1126 Se prop. 2014/15:131 s. 249. 
1127 Prop. 2002/03:106 s. 142. 
1128 Prop. 2002/03:106 s. 142. 
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att den uppgiftsskyldiges agerande förefaller som ursäktligt.1129 Angivna situ-
ationer i bestämmelsen bör således ses som exempel på situationer där det 
är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp eller där felaktigheten un-
derlåtenheten är ursäktlig. Det finns således situationer som inte har angivits 
uttryckligen i lagstiftningen, men där befrielse ändå bör ges med hänsyn till 
att felaktigheten och underlåtenheten framstår som ursäktlig.1130  

I samband med 2010 års reformarbete av skatteförfarandelagen togs upp-
delningen mellan ursäktlighetsfallen och oskälighetsfallen bort.1131 Fasta ni-
våer vid delvis befrielse har också tagits bort.1132 Det innebär att Skatteverket 
och domstolarna självständigt får bedöma hur mycket skattetillägget ska sät-
tas ned. Regeringen uttalade att förändringen syftade till att undvika att den 
sammanlagda sanktionsbördan blir oproportionerligt tung för enskilda.1133  

I RÅ 2007 ref. 65 gjorde HFD bedömningen att ett skattetillägg om drygt 
70 miljoner inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.1134 Då 
fanns det inte någon möjlighet till delvis befrielse från skattetillägg. Av den 
anledningen befriades bolaget från skattetillägget i sin helhet.1135 Det föränd-
rades således i samband med reformen av den skatteförfaranderättsliga lag-
stiftningen.1136 

Befrielsegrunden bristande erfarenhet togs också bort i samband med 
2003 års ändringar av skattetilläggsbestämmelserna. De situationer som ti-
digare har ansetts omfattas av den befrielsegrunden bör även i framtiden 
omfattas av i lagen angivna befrielsegrunden felbedömning av en regel eller 
betydelse av de faktiska förhållandena.1137  För de fall att förutsättningarna 
för tillämpning av den befrielsegrunden inte är uppfylld, kan istället tillämp-

                                                           
1129 Prop. 2002/03:106 s. 143. 
1130 Prop. 2002/03:106 s. 143. 
1131 Prop. 2010/11:165 s. 964, Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. 
En kommentar 2, 2016 s. 2. 
1132 Prop. 2014/15:131 s. 29. 
1133 Prop. 2014/15:131 s. 29 samt RÅ 2008 ref. 61. Se också ovan avsnitt 7.3.4 och 
EU-domstolens uttalanden om proportionalitetsavvägningar vid uttag av ekono-
miska sanktioner så som skattetillägg. 
1134 RÅ 2007 ref. 65. 
1135 RÅ 2007 ref. 65. 
1136 Prop. 2002/03:106 s. 140. 
1137 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar 2, 2016, 
s. 6. 
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ningen av befrielsegrunderna ålder eller liknande förhållanden aktuali-
seras.1138  Det finns ett stort antal rättsfall från HFD där frågan om vad som 
kan anses utgöra bristande erfarenhet har prövats. I prop. 2002/03:106 
anges ett antal vägledande rättsfall från HFD.1139 Rättsfallen som avses är RÅ 
1987 ref. 61, RÅ 1991 ref. 16 RÅ 1995 not. 83, RÅ 1997 ref. 1 och RÅ 
1988 ref. 8.1140 

RÅ 1987 ref. 61 gällde en uppgiftsskyldig som brustit i uppgiftsskyldig-
heten dels genom att felaktigt påstå att uppburna lönebelopp utgjorde brut-
tolön när det i själva verket utgjorde nettolön, dels genom att underlåta att 
upplysa om förmån av fri skatt.1141 HFD fann inte skäl för att efterge skatte-
tillägget.1142 I RÅ 1988 ref. 8 befriades den uppgiftsskyldige från skattetill-
lägg.1143  Anledningen till det var att frågan om när skuldräntorna som be-
löpte på beskattningsåret, men skulle betalas först i januari under taxerings-
året skulle dras av, ansågs utgöra en svårbedömd skatterättslig fråga.1144  

RÅ 1991 ref. 16 gällde frågan om en uppgiftsskyldigs underlåtenhet att 
redovisa försäljning av en travhäst som hon fått i gåva av sin far skulle anses 
utgöra grund för uttag skattetillägg.1145 Hästen hade fötts av ett sto som fadern 
hade inköpt år 1974. HFD kom fram till att försäljningen var att bedöma 
som skattepliktig. HFD uttalade att det med hänsyn till den svårbedömda 
skatterättsliga frågans natur framstod som ursäktligt att den uppgiftsskyldige 
inte hade redovisat försäljningen i inkomstdeklarationen. Skäl för ett efterge 
skattetillägget förelåg därför.1146 

I RÅ 1995 not. 83 kom HFD fram till att den uppgiftsskyldige hade läm-
nat en oriktig uppgift i och med att personen underlåtit att i deklarationen 
redovisa samtliga uppgifter av betydelse för den skatterättsliga bedömningen 
av en aktieförsäljning. Med anledning av den i målet aktuella skattefrågans 

                                                           
1138 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar 2, 2016, 
s. 6. 
1139 Prop. 2002/03:106 s. 57. 
1140 Prop. 2002/03:106 s. 57. 
1141 RÅ 1987 ref. 61. 
1142 RÅ 1987 ref. 61. 
1143 RÅ 1988 ref. 8. 
1144 RÅ 1988 ref. 8.  
1145 RÅ 1991 ref. 16. 
1146 RÅ 1991 ref. 16. 
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komplicerade natur, fann HFD skäl för att efterge skattetillägget.1147 I RÅ 
1997 ref. 1 kom HFD fram till att en gåva som en förutvarande majoritets-
ägare av en koncern hade gett till en person i ledande befattningshavare 
inom koncernen skulle anses utgöra skattepliktig inkomst av tjänst. Enligt 
Kammarrätten var frågan om huruvida gåvan var skattepliktig eller inte att 
anses som en svårbedömd skattefråga. Enligt kammarrätten borde det dock 
ha stått klart för den uppgiftsskyldige att det inte skulle anses som ursäktligt 
att i inkomstdeklarationen underlåta att omnämna att hen erhållit en pen-
ninggåva av förevarande slag.  HFD gjorde ingen annan bedömning. Enligt 
HFD utgjorde mottagarens underlåtenhet att i inkomstdeklarationen lämna 
upplysningar om gåvan därför grund för uttag av skattetillägg. 1148  

Av rättspraxis framgår således att brister i uppgiftsplikten kan anses som 
ursäktliga om den skatterättsliga frågan som varit föremål för prövning kan 
anses som svårbedömd. Under sådana förutsättningar bör skattetillägg såle-
des inte tas ut. Rättelser på eget initiativ bör således kunna göras av svårbe-
dömda skatterättsliga frågor efter att Skatteverket har inlett en utredning, 
under förutsättning att den uppgiftsskyldige särskilt markerat detta i sin in-
komstdeklaration. Skattetillägg bör således inte utgå under sådana omstän-
digheter. Dessa regler förefaller gå i linje med Europadomstolens rätts-
praxis. 1149 Jag återkommer till denna diskussion i kapitel 8 och 9. 

Som tidigare angivits kan den som har lämnat en oriktig uppgift i sin in-
komstdeklaration påföras skattetillägg i ett administrativt förfarande om 
skatt och skattetillägg eller i ett straffrättsligt förfarande om skattetillägg och 
skattebrott.1150 I prop. 2014/15:131 anges att när en oriktig uppgift kan leda 
till både en administrativ och en straffrättslig sanktion, så måste sanktion-
erna samordnas i ett och samma förfarande.1151 Det ska ske genom att åkla-
garen i allmän domstol i samband med att åtal väcks för skattebrottet, yrkar 

                                                           
1147 RÅ 1995 not. 83. 
1148 RÅ 1997 ref. 1. 
1149 Se ovan avsnitt 3.3.2 och 3.3.3 och jämför med rättsfallen Allen v. the United 
Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September, 2002 och Lorelie Stains v. 
The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 maj 2000 avseende avgräns-
ningen för passivitetsrättens tillämpningsområden. 
1150 Prop. 2014/15:131 s. 70. 
1151 Prop. 2014/15:131 s. 260. 
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att skattetillägg ska tas ut.1152 Skattetilläggsfrågan prövas då av allmän domstol 
i en straffrättsligt förfarande om skattebrott.1153  

Samordningsregler finns i lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i 
vissa fall. Vid en sådan prövning i allmän domstol, tillämpas reglerna i 49 
kap. och 51 kap. i SFL.1154 Spärreglerna i 49 kap. 10 a och 10 b §§ SFL 
tillämpas inte.1155 Beträffande utredningen och förfarandet avseende skatte-
tilläggsfrågan tillämpas de förfaranderättsliga regler som är föreskrivet för 
det brottmålet som skattetilläggsfrågan har samband med.1156 Det gäller un-
der förutsättning att ingenting annat är föreskrivet i lag (2015:632) om talan 
om skattetillägg i vissa fall.1157 Tvångsmedel enligt 24–28 kap. RB får dock 
inte användas avseende skattetillägget.1158 

I 52 kap. SFL finns bestämmelser om när beslut om skattetillägg ska med-
delas. Enligt 52 kap. 3 § SFL ska ett beslut om skattetillägg på grund av 
oriktig uppgift eller skönsbeskattning meddelas senast under det andra året 
efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Bestämmel-
sen kan tolkas så att beslut om skattetillägg måste meddelas om en uppgifts-
skyldig inte har lämnat sin inkomstdeklaration eller om Skatteverket har 
funnit oriktig uppgift. 

I 52 kap. 4 § första stycket SFL anges att ett beslut om skattetillägg får 
meddelas inom ett år från den dag då deklarationen kom in till Skatteverket 
om den som är deklarationsskyldig lämnar en deklaration efter utgången av 
året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Enligt 4 § andra 
stycket får ett beslut om skattetillägg också meddelas inom sex år från ut-
gången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut om den deklarat-
ionsskyldige inte har lämnat någon deklaration. Av bestämmelsen går det 
att utläsa att skattetillägg på grund av att en deklarationsskyldig inte har läm-
nat deklaration kan meddelas sex år från utgången av det kalenderår då be-
skattningsåret har gått ut.  

                                                           
1152 Prop. 2014/15:131 s. 260. 
1153 Prop. 2014/15:131 s. 260, 1 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1154 3 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1155 3 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1156 5 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1157 5 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1158 5 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
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I 7 § anges att ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i 
ett mål om beskattning får meddelas inom ett år från utgången av den må-
nad då domstolens beslut fick laga kraft. Av 8 a § framgår att om skattetillägg 
får tas ut enligt 49 kap. 10 a § andra stycket, ska beslutet om skattetillägg 
meddelas inom sex månader från den dag då underrättelse har skett om att 
felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott.  

I detta avsnitt har reglerna som tillämpas vid uttag av skattetillägg på grund 
av oriktig uppgift och skönsbeskattning analyserats. Av 49 kap. 4 § SFL 
framgår att oriktiga uppgifter måste ha lämnats på annat sätt än muntligen, 
under förfarandet till ledning för egen beskattning eller i mål om egen be-
skattning. I 5 § första stycket framgår att en oriktig uppgift kan bestå av fel-
aktigt lämnade uppgifter eller uppgifter som ska lämnas till ledning för be-
skattning, men som har utelämnats.1159 En förutsättning som ska vara upp-
fylld vid uttag av skattetillägg är alltså att den uppgiftsskyldige inte har upp-
fyllt sin uppgiftsskyldighet.1160 Med oriktigt fullgörande av uppgiftsskyldig-
heten avses dels positivt avlämnande oriktiga uppgifter,1161 dels förtigande av 
sakuppgift.1162 Det kan t.ex. vara frågan om att en uppgiftsskyldig har under-
låtit att lämna inkomstdeklaration eller lämnat inkomstdeklaration men ute-
lämnat uppgift av betydelse för beskattningen. Om en uppgiftsskyldig har 
underlåtit att lämna inkomstdeklaration ska den uppgiftsskyldige först få ett 
föreläggande om att lämna inkomstdeklaration. Därefter fattas som regel 
beslut om uttag av skattetillägg på grund skönsbeskattning.1163 Rättspraxis 
från HFD kan tolkas så att Skatteverket och domstolen har en skyldighet 
beaktat den uppgiftsskyldiges förklaringar om varför redovisning av inkoms-
ter inte har lämnats.1164  

Med oriktig uppgift avses således oriktig eller utebliven information om 
ett faktiskt förhållande som har betydelse för fastställandet av riktiga beslut 
om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster.1165 Enligt min tolkning är 

                                                           
1159 Se ovan avsnitt 7.4.3. 
1160 SOU 1969:42 s. 142. 
1161 SOU 1969:42 s. 142, Prop. 1971:10 s. 95.  
1162 SOU 1969:42 s. 142, Prop. 1971:10 s. 95.  
1163 Se ovan avsnitt 7.4.2. 
1164 Se ovan avsnitt 7.4.2 och RÅ 2009 ref. 27. 
1165 Prop. 1971:10 s. 95. 
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det samma förutsättningar som gäller för oriktigt fullgörande av uppgiftsskyl-
digheten enligt 31 kap. 3 § SFL som för oriktig uppgift. Denna tolkning 
grundas på formuleringen av lagstiftningen i 49 kap. 5 § SFL1166 samt förar-
betsuttalanden.1167  

Vad som konstituerar en oriktig uppgift utgör en komplicerad rättsfråga. 
Vid en sådan bedömning måste juristen ta ställning till vad som utgör oriktig 
uppgift och vad som utgör andra uppgifter. Om en uppgiftsskyldig t.ex. har 
lämnat ett oriktigt yrkande föreligger inte oriktig uppgift.1168 Det innebär att 
förutsättningarna för att ta ut skattetillägg inte är uppfyllda i dessa fall. Om 
en oriktig uppgift har lämnats uppkommer också frågan om det finns något 
annat skäl för att inte ta ut skattetillägg. Så är t.ex. fallet om den oriktiga 
uppgiften har rättats på eget initiativ1169, om den oriktiga uppgiften kan rättas 
med ledning av avstämningsmaterial1170, om det beloppet som riskerades un-
dandras på grund av den oriktiga uppgiften är obetydligt1171 eller om det finns 
skäl för att helt eller delvis befria den uppgiftsskyldige från skattetillägg enligt 
51 kap. SFL.1172 Om spärreglerna i 49 kap. 10 a-d §§ i SFL är tillämpliga så 
medför det initialt ett hinder mot att Skatteverket fattar beslut om skattetill-
lägg.1173 Om den uppgiftsskyldige har blivit anmäld för skattebrott och åtal 
väcks så ska skattetilläggsfrågan prövas av allmän domstol.1174 Om förutsätt-
ningarna för uttag av skattetillägg är uppfyllda så fattas beslut om skattetillägg 
enligt reglerna i 52 kap. SFL. 

                                                           
1166 Jämför 49 kap. 5 § första stycket SFL med 49 kap. 5 § andra stycket SFL. 
1167 Prop. 2014/15:131 s. 25. 
1168 Se ovan avsnitt 7.2. 
1169 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1170 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1171 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1172 Se ovan avsnitt 7.4.5. 
1173 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1174 Se ovan avsnitt 7.4.7. 
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Enligt vad som tidigare angivits så är Skatteverkets utredningsskyldighet av 
betydelse för prövningen av passivitetsrättens tillämpningsområden i förfa-
randet om skattetillägg.1175 Med hänsyn till detta ges en beskrivning av Skat-
teverkets utredningsskyldighet i detta avsnitt. I avsnittet genomförs också en 
analys av utredningsskyldighetens betydelse vid bedömningen av om en 
oriktig uppgift har lämnats.  

Beskattningen i Sverige bygger till stor del på uppgifter som uppgiftsskyl-
diga lämnar till Skatteverket.1176 Om någon information saknas får Skattever-
ket skicka förfrågningar till uppgiftsskyldiga. Skatteverket får också skicka 
förelägganden med eller utan vite, genomföra revisioner samt besluta om 
skattetillägg.1177 Skatteverket har också en skyldighet att göra en anmälan till 
åklagaren om det finns anledning att anta att en uppgiftsskyldig har gjort sig 
skyldig till brott enligt SkBrL.1178 Om Skatteverket anmäler en uppgiftsskyl-
dig för skattebrott, kan uppgifterna som den uppgiftsskyldige har lämnat till 
Skatteverket under den inledande utredningen överlämnas till förundersök-
ningsledaren. I sådana fall blir uppgifterna en del av förundersöknings-
materialet.1179 Som tidigare också framgått kan informationen således läggas 
till grund för uttag av skattetillägg i ett faktiskt eller potentiellt efterföljande 
administrativa förfarande om skatt och skattetillägg eller ett straffrättsligt för-
farande om skattetillägg och skattebrott. 

Regler om Skatteverkets utredningsskyldighet som här avses finns i FL 
och SFL. Enligt 4 § förvaltningslagen (2017:900) FL anges att om en annan 
lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från för-
valtningslagen så tillämpas den bestämmelsen. Det innebär att FL är subsi-
diär i förhållande till SFL när det gäller Skatteverkets utredningsskyldighet. 

                                                           
1175 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1176 30 kap. samt 31 kap. SFL, Möller, 2000 s. 54, Almgren & Leidhammar, Skatte-
förfarandelagen m.m. En kommentar, 1 och 2, 2016 s. 13, Gäverth, 2005 s. 706. 
1177 Se 44 kap. avseende förelägganden med och utan vite, 41 kap. avseende regler 
för revision, 45–46 kapitlet avseende övriga tvångsåtgärder, 49 kap. och 51 kap. 
avseende uttag av skattetillägg, 17 § SkBrL avseende Skatteverkets anmälningsskyl-
dighet för skattebrott. 
1178 Se 17 § SkBrL avseende Skatteverkets anmälningsskyldighet för skattebrott. 
1179 Prop. 1997/98:10 s. 60, jämför med ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. 
The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 1996. 
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Men med anledning av att officialprincipen och utrednings- och kommuni-
kationsskyldigheten kommer till uttryck i både FL och SFL, ges inlednings-
vis en beskrivning av utredningsskyldigheten enligt FL, före beskrivning ges 
av Skatteverkets utredningsskyldighet enligt SFL. Efter det analyseras gråzo-
nen mellan Skatteverkets allmänna och särskilda utredningsskyldighet. Av-
snittet avslutas med slutsatser. 

Officialprincipen är en allmän förvaltningsrättslig grundsats1180 som kommer 
till uttryck i 23 § första stycket FL. Där anges att en myndighet ska se till att 
ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Be-
stämmelsen ger uttryck för både officialprincipen och för den EU-rättsliga 
omsorgsprincipen. Bestämmelsen innebär att myndigheterna har det yt-
tersta ansvaret för att underlaget i ett ärende är av sådan beskaffenhet så att 
det leder till materiellt riktiga beslut.1181 Kraven som ställs på myndigheternas 
utredningsåtgärder och omfattningen av dessa får dock anpassas till ärendets 
karaktär.1182 I förarbetena anges att det i praktiken innebär att en myndighet 
inte måste vara lika aktiv om ärendet gäller en enskilds begäran om att få 
förmån av det allmänna som i ärenden som innebär ett ingripande mot en 
enskild.1183 Som regel innebär skyldigheten också att myndigheten måste 
verka för att den enskilde själv ska komplettera sin framställning för att råda 
bot på eventuella brister i utredningen.1184 I vissa fall kan myndigheterna 
också behöva agera för att få in underlag och själva utreda föreliggande om-
ständigheter i ärendet.1185 Vidare anges i 23 § FL att en enskild som inleder 
ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning 
som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. En parts skyldighet att 
aktivt medverka i och bidra till utredningen gäller sådana ärenden som har 
inletts av parten själv.1186   
 
I prop. 2016/17:180 anges följande: 

                                                           
1180 Prop. 2016/17:180 s. 308. 
1181 Prop. 2016/17:180 s. 308. 
1182 Prop. 2016/17:180 s. 308 och HFD 2015 ref. 55. 
1183 Prop. 2016/17:180 s. 308. 
1184 Prop. 2016/17:180 s. 129. 
1185 Prop. 2016/17:180 s. 129. 
1186 Prop. 2016/17:180 s. 150. 
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”Vidare bör en allmän bestämmelse om detta utformas så att den inte innebär något 
tvång för parter att ge in utredning som talar till deras nackdel. Bestämmelser om 
t.ex. en upplysningsplikt vars fullgörande är kopplat till en sanktion eller om skyldig-
het att ställa upp på läkarundersökning bör lämpligen finnas i specialförfattningar. 
Det bör alltså av lagtexten tydligt framgå att det är fråga om en enskild parts medver-
kan i utredningen av ärenden som har inletts av parten själv och inte ärenden som 
en myndighet har inlett på eget initiativ. Typiskt sett gäller ett sådant ärende inte 
något betungande ingrepp, utan en begäran om ett beslut som för den enskilde fram-
står som gynnande. Enligt Örebro universitet bör det i bestämmelsen särskilt mark-
eras att det ställs olika krav på en parts medverkan beroende på om ärendet kan leda 
fram till ett gynnande eller betungande beslut. Regeringen anser dock inte att det 
finns skäl att frångå utredningens förslag till lagtext i den delen. Om myndigheten 
bedömer att det finns oklarheter eller ofullständig- heter i den utredning som en part 
har gett in till stöd för sin framställning, bör myndigheten – i syfte att ärendet ska bli 
tillräckligt utrett – uppmana parten att rätta till bristerna.”1187  

Enligt vad som tidigare angivits kan skattetillägg tas ut om en uppgiftsskyldig 
har begärt omprövning av ett beskattningsbeslut, men sedan tagit tillbaka sin 
begäran om omprövning. I en sådan situation bör Skatteverket inte upp-
mana den uppgiftsskyldiga att inkomma med uppgifter för att rätta till even-
tuella brister om bristerna är av sådant slag att dessa kan eller skulle kunna 
ligga till grund för beslut om skattetillägg.1188 

I prop. 2016/17:180 anges också att bestämmelsen i 23 § FL delvis har 
utformats med 8 § i FPL som förebild.1189 Av den anledningen angav rege-
ringen att rättspraxis avseende tillämpningen av 8 § i FPL ge vägledning för 
officialprincipens tillämpningsområde enligt FL.1190 I HFD 2015 ref. 55 prö-
vades frågan om myndigheters utredningsskyldighet i ett mål om upphand-
ling. Under ett pågående förfarande hade en förhandlande part utan fram-
gång hos den upphandlande myndigheten begärt att få ta del av uppgifter 
som parten önskade åberopa till stöd för sin talan.1191 HFD angav att det i en 
sådan situation ankommer på domstolen att pröva om uppgifterna krävdes 
för att domstolen ska kunna genomföra en effektiv granskning av förfaran-
det.1192 HFD uttalade också att om det var så att uppgifterna behövs för att 

                                                           
1187 Prop. 2016/17:180 s. 150. 
1188 Se ovan avsnitt 7.4.3. 
1189 Prop. 2016/17:180 s. 149 och 308. 
1190 Prop. 2016/17:180 s. 149 och 308. 
1191 HFD 2015 ref. 55. 
1192 HFD 2015 ref. 55. 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 223
  

domstolen effektivt ska kunna granska förfarandet, måste det vara domsto-
lens skyldighet att inom ramen för sin utredningsskyldighet, fodra in upp-
gifter från den upphandlande myndigheten.1193  

NJA 2013 s. 842 utgör ett exempel på ett mål där miljödomstolen beak-
tade både 8 § i FPL och artikel 6.3 i EKMR i ett mål. I målet prövades 
frågan om miljödomstolen hade uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 8 § 
FPL och enligt 6.3 i EKMR.1194 Målet gällde ett företag som påförts en mil-
jösanktion om 5 000 kr enligt 10 § första stycket förordningen (2005:220) 
om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Anledningen till detta var 
att bolaget hade sålt fruktjuice i metallburkar som inte ingått i något retursy-
stem för plastflaskor och metallburkar.1195 Miljödomstolen hade återgett för-
fattningstexten i 10 § retursystemsförordningen i sin helhet.1196 I andra 
stycket angavs att 10 § första stycket inte gällde dryck som huvudsakligen 
bestod av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.1197 Miljödom-
stolen hade inte haft tillgång till någon information om burkarnas inne-
håll.1198 Av den anledningen innehöll inte domskälen något ställningstagande 
angående företagets uppgifter om att burkarna huvudsakligen bestod av 
fruktjuice.1199 Miljödomstolen berörde därmed inte undantagsregeln i andra 
stycket utöver själva återgivandet av lagtexten.1200  

Att döma ut en avgift under sådana förhållanden utgjorde enligt HD ett 
åsidosättande av vad som rimligen kan krävas av en domstol.1201 HD kom 
därför fram till att staten var skyldig att betala skadestånd enligt 3 kap. 2 § 
skadeståndslagen (1972:207), SkL. Av rättsfallet följer således att artikel 6 i 
EKMR har beaktas i mål där 8 § i FPL har aktualiserats. Återigen bekräftas 
alltså att reglerna om myndigheternas utredningsskyldighet bör tolkas med 
beaktande av Sveriges internationella åtaganden.1202 

                                                           
1193 HFD 2015 ref. 55. 
1194 NJA 2013 s. 842 p. 27. 
1195 NJA 2013 s. 842 p. 29. 
1196 NJA 2013 s. 842 p. 32. 
1197 10 § första stycket Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, NJA 2013 s. 842, p. 8. 
1198 NJA 2013 s. 842, p. 32. 
1199 NJA 2013 s. 842, bakgrunden och p. 32. 
1200 NJA 2013 s. 842, p. 32. 
1201 NJA 2013 s. 842, p. 32. 
1202 Prop. 2016/17:180 s. 149 och 308, se ovan avsnitt 7.3. 
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Inför införandet av FL identifierande regeringen ett praktiskt behov av ge-
nerellt tillämpliga regler om service, tillgänglighet och samverkan som borde 
gälla för all förvaltningsverksamhet. 1203  Serviceskyldigheten som kommer till 
uttryck i 6 § FL innebär att myndigheterna på ett smidigt och enkelt sätt ska 
ge den hjälp som krävs för att för att den enskilde ska kunna ta till vara sina 
intressen.1204 

När myndigheter utreder ärenden ska myndigheterna vara tillgänglig för 
kontakter med enskilda.1205 Enskilda ska också kunna ta kontakt med myn-
digheten per telefon, fax eller e-post.1206 Ett syfte med denna regel är att myn-
digheterna ska vara tillgänglig för allmänheten i så stor utsträckning som 
möjligt.1207 Myndigheter måste också informera allmänheten om hur och när 
kontakt kan tas.1208 Om en myndighet har bestämt särskilda tider för detta 
ändamål, ska enskilda således underrättas om dessa tider på lämpligt sätt.1209  

Utgångspunkter för ärendehanteringen är också att varje ärende där nå-
gon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt 
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.1210 Vid handläggningen ska 
myndigheter beakta möjligheten att själv samverka med andra myndigheter, 
inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter om det be-
hövs.1211 Myndigheter ska därutöver sträva efter att uttrycka sig lättbegrip-
ligt.1212 

Handläggningen ska vara skriftlig som utgångspunkt.1213 Om en sökande, 
klagande eller annan part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende som av-
ser myndighetsutövning mot någon enskild, så ska personen få tillfälle till 
det. Det gäller under förutsättning att myndigheten gör bedömningen att 

                                                           
1203 Prop. 2016/17:180 s. 66. 
1204 Prop. 2016/17:180 s. 66. 
1205 7 § FL. 
1206 Prop. 2016/17:180 s. 68. 
1207 Prop. 2016/17:180 s. 68. 
1208 7 § FL. 
1209 7 § FL. 
1210 9 § FL. 
1211 8 § FL. 
1212 Prop. 2016/17:180 s. 50. 
1213 9 § andra stycket FL. 
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handläggningen kan ske på grundval av muntliga uppgifter.1214 Myndigheten 
ska särskilt beakta om muntlig handläggning kan underlätta kontakten mel-
lan den enskilda och myndigheten.1215 Den enskilde ska ges möjlighet att 
förse myndigheten med beslutsunderlag på muntlig väg.1216 Den enskilde kan 
då ställa frågor om utredningen och lämna kompletterande upplysningar 
som kan dokumenteras i en tjänsteanteckning och därigenom tillföras akten 
i ärendet.1217 Vidare anges att om en enskild part inleder ett ärende måste 
personen medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som 
parten vill åberopa till stöd för sin framställning.1218 Om det behövs ska myn-
digheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar och 
kompletterar framställningen.1219 

Om den enskilde lämnar kompletterande upplysningar i sitt eget ärende 
eller upplysningar av annan karaktär, måste handläggaren dokumentera 
dessa upplysningar.1220 Dokumentationen ska därefter diarieföras och bifo-
gas ärendet.1221 Den som är part i ett ärende har även rätt att ta del av det 
material som har tillförts ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.1222  
Ett ärende får som regel inte avgöras utan att den som är part har underrät-
tats om de uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än hen 
själv.1223 Myndigheten bestämmer om underrättelsen om beslut ska ske. En 
underrättelse ska dock alltid vara skriftlig om en part begär det.1224  

Svenska myndigheter har således ett långtgående lagstiftat stöd för att 
säkra omfattande information från enskilda. Myndigheterna borde också ha 
motsvarande skyldighet att informera enskilda om hur den information som 
kommer myndigheterna till del kan komma att användas dvs. om den kan 
användas emot den enskilde. Det bör därför särskilt markeras i lag att det 
ställs olika krav på en parts medverkan beroende på om ärendet kan leda 

                                                           
1214 9 § andra stycket FL. 
1215 Prop. 2016/17:180 s. 151. 
1216 Prop. 2016/17:180 s. 152. 
1217 Prop. 2016/17:180 s. 152. 
1218 23 § andra stycket FL. 
1219 23 § tredje stycket FL. 
1220 27 § FL. 
1221 27 § FL. 
1222 25 § FL. 
1223 Se 25 § FL. 
1224 33 § tredje stycket FL. 
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till ett gynnande eller betungande beslut.1225  Enskilda är t.ex. inte skyldiga 
att lämna uppgifter om lagöverträdelser som det ankommer på myndighet-
erna att bevisa.1226 

I detta avsnitt behandlas Skatteverkets utredningsskyldighet enligt SFL. 
Med anledning av att officialprincipen även kommer till uttryck i SFL, ges 
inledningsvis en beskrivning av Skatteverkets allmänna utredningsskyldighet 
enligt officialprincipen i SFL. Därefter undersöks gråzonen mellan Skatte-
verkets allmänna och särskilda utredningsskyldighet. Efter det avslutas av-
snittet med en slutsats av Skatteverkets utredningsskyldighet enligt SFL och 
gråzonen mellan Skatteverkets allmänna och särskilda utredningsskyldig-
het. 

Enligt 40 kap. 1 § SFL ska Skatteverket se till så att ärenden blir tillräckligt 
utredda. Det innebär att ärenden i princip ska vara färdigutredda innan de 
når domstol.1227 Vad som är tillräckligt kan inte avgöras generellt utan måste 
avgöras i varje enskilt fall.1228 Om utredning av ärenden sker noggrant och 
grundligt, skapas också förutsättningar för materiellt riktiga beslut.1229  

När Skatteverket utreder ärenden har Skatteverket även särskild utrednings-
skyldighet som ska skiljas från den allmänna utredningsskyldigheten. Den 
särskilda utredningsskyldigheten innebär att Skatteverket är skyldig att ut-
reda deklarationer med normal noggrannhet.1230 Om en handläggare utreder 
en inkomstdeklaration med normal noggrannhet och därigenom upptäcker 
uppgifter som uppenbart inte kan ligga till grund för ett beslut om slutlig 

                                                           
1225 Se citat i ovan avsnitt 7.5.2. 
1226 Se ovan avsnitt 4.3.2. 
1227 Prop. 2010/11:165 s. 410. 
1228 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
1229 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
1230 HFD 2018 ref. 79, HFD 2014 ref. 24, HFD 2013 ref. 51, RÅ 2008 ref. 51, RÅ 
2004 not. 104. 
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skatt så kan Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet ha väckts.1231 Det 
medför att den uppgiftsskyldige inte kan anses ha lämnat oriktig uppgift.1232  

I HFD 2018 ref. 79 och RÅ 2004 not. 104 prövade HFD omfattningen av 
Skatteverket särskilda undersökningsplikt. I HFD 2018 ref. 79 hade Skat-
teverket gjort bedömningen att bolagets filial i Sverige saknade personer 
som hade mandat att bestämma om förvärv och avyttring av dotterbolags-
aktier samt hur ett sådant förvärv skulle finansieras. Med anledning av att 
bolaget hade underlåtit att till Skatteverket lämna uppgifter om vilka funkt-
ioner som fanns i filialen så gjorde Skatteverket gjort bedömningen att bo-
laget hade lämnat oriktig uppgift och hävdade därutöver att det medfört arr 
den det ordinarie beskattningsbeslutet hade blivit felaktigt.  

HFD gjorde däremot en annan bedömning än Skatteverket. HFD kon-
staterade att det av bolagets deklarationer framgick att filialen hade tillgångar 
i form av andelar i koncernföretag, att filialens skulder avsåg skulder till 
koncernföretag samt att filialen mottagit koncernbidrag och betalat ränta. 
Med hänsyn till detta angav HFD att det måste ha framstått som mycket 
sannolikt att tillgångar i form av aktier i dotterbolag hade allokerats till filia-
len. HFD konstaterade också att det inte annat än undantagsvis förekom-
mer att det i en filial finns sådana personer som har behörighet att fatta 
beslut om förvärv och försäljning av dotterbolag. Om Skatteverket ansåg att 
förekomsten av sådana funktioner var av relevans för allokeringsfrågan, så 
var informationen som fanns i deklarationen tillräcklig för att Skatteverket 
skulle ha utrett frågan. Mot denna bakgrund kom HFD fram till att det inte 
var avsaknad av information som ledde fram till det felaktiga beskattnings-
beslutet, därför saknades grund för efterbeskattning och uttag av skattetill-
lägg. 

RÅ 2004 not. 104 gällde en delägare till en fastighet som underlåtit att 
redovisa att fastigheten hade sålts. Däremot hade delägaren gjort en fyllnad-
sinbetalning till sitt skattekonto.1233 Skatteverket hade också fått uppgifter om 

                                                           
1231 Prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944. 
1232 Prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944, RÅ 2002 ref. 20, RÅ 2002 not. 
17, RÅ 2003 ref. 4, RÅ 2003 ref. 22. 
1233 RÅ 2004 not. 104. 
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fastighetsförsäljningen från lantmäteriet och hade dessutom tillgång till öv-
riga delägares redovisningar av fastighetsförsäljningen.1234  Enligt HFD ut-
gjorde inget av dessa förhållanden att Skatteverkets särskilda utredningsskyl-
dighet hade väckts.1235 

Rättsfallet kan tolkas så att den särskilda utredningsskyldigheten inte kan 
anses omfatta andra deklarationer än den uppgiftsskyldiges. Det har heller 
ingen betydelse om den uppgiftsskyldige har gjort en fyllnadsinbetalning på 
skattekontot, om den uppgiftsskyldige inte samtidigt anger vad fyllnadsinbe-
talningen avser. Anledningen till det är att inbetalningen i sig inte visar att 
vad som avses eller hur skatten har beräknats. Rättsfallet bör tolkas så att 
det är de uppgifter som den uppgiftsskyldige lämnar i sin deklaration och 
till den bifogade handlingen som kan få betydelse för Skatteverkets särskilda 
utredningsskyldighet. 49 kap. 5 § andra stycket SFL kan tolkas så att det 
som regel inte föreligger oriktig uppgift om Skatteverkets särskilda utred-
ningsskyldighet har väckts dvs. om uppgifterna som lämnats, tillsammans 
med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts, utgör tillräckligt un-
derlag för att en handläggare som granskar en deklaration med normal nog-
grannhet kan upptäcka felaktigheten.1236  

I sådana situationer bör passivitetsrätten som regel inte medföra skyldig-
heter för Skatteverket. Det finns dock ingenting som säger att Skatteverket 
inte kan komma fram till att oriktig uppgift har lämnats eller att det finns 
anledning att anta att brott har begåtts enligt SkBrL vid en senare tidpunkt 
under utredningen t.ex. på grund av den uppgiftsskyldiges passivitet.1237 Det 
gäller under förutsättning att bevisningen har säkrats utan tvångsmedel som 
kan medföra att den uppgiftsskyldige får anses ha blivit väsentligt påverkad 
av en myndighetsåtgärd.1238  

Om så inte har skett bör den uppgiftsskyldiges passivitet1239 kunna läggas 
till grund för uttag av skattetillägg i både administrativa och straffrättsliga 
förfaranden enligt 49 kap. 4 §, 49 kap. 5 § första stycket SFL samt 1-3 §§ 
lag om talan om skattetillägg i visa fall.1240 Att passivitetsrätten gäller medför 
                                                           
1234 RÅ 2004 not. 104. 
1235 RÅ 2004 not. 104. 
1236 Se ovan avsnitt 7.4.3 samt HFD 2018 ref. 79. 
1237 Se 49 kap. 4 §, 49 kap. 5 § första stycket SFL samt 1-3 §§ lag om talan om 
skattetillägg i visa fall, se också 3.3.3. 
1238 Se ovan avsnitt 3.2.2 och 5.2.2.1. 
1239 Se ovan avsnitt 3.4.3 och 5.2.4. 
1240 Se också ovan avsnitt 3.3.3 och jämför med ovan avsnitt 3.4.2 och 4.3.2.4. 
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alltså inte ett förbud mot att den uppgiftsskyldiges passivitet beaktas vid be-
visprövningen och läggs till grund för en straffrättslig påföljd enligt SFL.  

Enligt Europadomstolen innebär passivitetsrätten ett förbud mot att låta 
passivitet utgöra det enda beviset som läggs till grund för en straffrättslig på-
följd. Mer oklart blir dock rättsläget om man därutöver beaktar vad som 
anges i artikel 7 i direktiv 2016/343/EU som kan tolkas så att tystnad inte 
får tolkas till nackdel för den som är anklagad för brott.1241 Jag återkommer 
till denna diskussion i samband med uppföljningen i kapitel 9. 

Ett annat exempel utgörs av att den som är tilltalad för brott i ett straff-
rättsligt förfarande om skattebrott endast får höras utan sanningsförsäk-
ran.1242 Enligt Ekelöf har man överhuvudtaget inte velat utsätta den som är 
tilltalad för frestelsen att ljuga sig fri.1243 Det framgår dock som oklart om 
reglerna i SFL och i lag om talan om skattetillägg i vissa fall är förenliga med 
passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga så som den kom-
mer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis, EU-domstolens rättspraxis 
och artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 
2016/343/EU. Det beror på att passivitet får läggas till grund för uttag av 
skattetillägg i både administrativa och straffrättsliga förfaranden.1244 

Som tidigare angivits finns det en långtgående skyldighet för den som är 
uppgiftsskyldig att lämna uppgifter till Skatteverket.1245 Denna skyldighet in-
nebär bl.a. en skyldighet att lämna inkomstdeklaration samt de övriga upp-
lysningar som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slut-
lig skatt och pensionsgrundande inkomster. Det innebär också en skyldig-
het att spara dokumentation för att kunna visa att man som uppgiftsskyldig 
fullgjort sin uppgiftsskyldighet.   

I detta avsnitt behandlades Skatteverkets utredningsskyldighet. Enligt 40 
kap. 1 § SFL ska Skatteverket se till så att ärenden blir tillräckligt utredda. 
Det innebär att ärenden i princip ska vara färdigutredd innan de når dom-
stol.1246 Vad som är tillräckligt kan inte avgöras generellt utan måste avgöras 
                                                           
1241 Se ovan avsnitt 4.3.2.4. 
1242 37 kap. 2 § första stycket e contrario,  
1243 Ekelöf, 1992 s. 166.  
1244 Se även Solarz, 1980 s. 50. Enligt Solarz får man inte dra konklusioner, vilka inte 
kan bevisas med sakligt underlag. 
1245 Se ovan kapitel 6. 
1246 Prop. 2010/11:165 s. 410. 
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i varje enskilt fall.1247 Som tidigare angivits skapas förutsättningar för materi-
ellt riktiga beslut om utredning av ärenden sker noggrant och grundligt.1248 
Om handläggningen tar för lång tid så kan det framstå som en nackdel ur 
rättssäkerhetssynpunkt.1249 Av den anledningen måste utredningsskyldig-
heten anpassas till de resurser som Skatteverket har till sitt förfogande utan 
att rättssäkerheten eftersätts.1250   

Om Skatteverket i samband med en utredning om skatt har konstaterat 
att det finns oriktig uppgift samt att skäl för uttag av skattetillägg föreligger, 
måste Skatteverket skicka ett förslag till beslut om slutlig skatt, inkluderat ett 
förslag om att ta ut skattetillägg till den uppgiftsskyldige. I förslaget måste 
Skatteverket kommunicera uppgifterna i utredningen med den uppgiftsskyl-
dige. Den uppgiftsskyldige har därefter möjlighet att besvara Skatteverkets 
förslag till beslut och inkomma med ytterligare information.1251 Om den upp-
giftsskyldige inkommer med ytterligare information måste Skatteverket be-
akta även den informationen. Om Skatteverket har skickat ett förslag till 
beslut om slutlig skatt, inkluderat ett förslag till beslut om att ta ut skattetill-
lägg så bör uppgifter som inkommer därefter inte kunna läggas till grund för 
anmälan om skattebrott, under förutsättning att uppgifterna som skickas in 
till Skatteverket har ett samband med det av Skatteverket utskickade försla-
get. Men innan Skatteverket skickar ett förslag till beslut om slutlig skatt och 
skattetillägg så måste Skatteverket pröva om det föreligger förutsättningar 
för att ta ut skattetillägg. Här nedan genomförs en undersökning av hur en 
sådan prövning kan gå till med beaktande av de beviskravet, klart framgår 
som ska vara uppfyllt vid uttag av skattetillägg på grund av oriktig uppgift. 

I kapitel 6 konstaterades som tidigare också angivits att uppgiftsskyldigheten 
enligt 31 kap. 3 § SFL i Sverige är långtgående.1252 Skatteverket har också 

                                                           
1247 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
1248 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
1249 Prop. 1989/90:74 s. 284 samt ovan avsnitt 3.2.2. 
1250 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
1251 Prop. 1978/79:137 s. 10. 
1252 Se ovan kapitel 6. 
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motsvarande möjlighet att utreda inkomstdeklarationer och kräva in upp-
gifter från uppgiftsskyldiga.1253 Skatteverket har en skyldighet att tillse att 
ärenden blir så pass utredda som deras beskaffenhet kräver.1254 I samband 
med dessa utredningar kan Skatteverket vidta olika utredningsåtgärder som 
t.ex. att skicka en förfrågan till den uppgiftsskyldige. I samband med att 
Skatteverket vidtar någon eller flera utredningsåtgärder, kan Skatteverket 
också finna anledning att pröva frågan om skattetillägg ska tas ut.1255 En för-
utsättning för uttag av skattetillägg är som tidigare angivits att oriktig uppgift 
har lämnats.1256 Om Skatteverket finner att oriktig uppgift har lämnats under 
förfarandet till ledning för beskattning eller i en begäran om omprövning 
kan det resultera i ett beslut om skattetillägg enligt 49 kap. 4–5 §§ SFL eller 
en anmälan om skattebrott enligt 17 § SkBrL. Om Skatteverket anmäler en 
individ till åklagaren för skattebrott, kan uppgifterna som har lämnats till 
Skatteverket under den inledande utredningen, överlämnas till förunder-
sökningsledaren.1257 I sådana fall blir uppgifterna en del av förundersök-
ningsmaterialet.1258 Förundersökningsmaterialet kan sedan läggas till grund 
för uttag av skattetillägg i en faktisk eller potentiell efterföljande straffrättslig 
process. Enligt min tolkning får underlaget som Skatteverket har rätt att ta 
del av enligt reglerna om utredningsskyldigheten därför användas för pröv-
ning av skattetilläggsfrågan i både administrativa och straffrättsliga skatteför-
faranden. Reglerna om hur Skatteverket får inhämta och säkra materiel i 
samband med utredningar av inkomstdeklarationer och därtill hörande un-
derlag är således relevanta vid uttag av skattetillägg enligt SFL.1259 

Därutöver måste Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet skiljas från 
den allmänna utredningsskyldigheten.1260 Den särskilda utredningsskyldig-
heten innebär att Skatteverket är skyldig att utreda deklarationer med nor-
mal noggrannhet.1261 Om en handläggare utreder en inkomstdeklaration 

                                                           
1253 31 kap. 3 § SFL, 40 kap. SFL och ovan avsnitt 3.1. 
1254 Se ovan avsnitt 7.5. 
1255 49 kap. SFL. 
1256 Se ovan avsnitt 7.4.3. 
1257 Prop. 1997/98:10 s. 60. 
1258 Prop. 1997/98:10 s. 60. 
1259 Se ovan avsnitt 7.5. 
1260 Se ovan avsnitt 7.5.4.4 och RÅ 2004 not. 104. 
1261 RÅ 2004 not. 104. 
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med normal noggrannhet och därigenom upptäcker uppgifter som uppen-
bart inte kan ligga till grund för ett beslut om slutlig skatt, har Skatteverkets 
särskilda utredningsskyldighet väckts.1262 Som tidigare också framkommit fö-
refaller det oklart hur passivitetsrätten ska beaktas i sådana situationer samt 
dess betydelse för bevisbördan i vid uttag av skattetillägg. Härnedan följer 
därför en undersökning av bevisbördans placering vid skattetillägg. Därefter 
följer en undersökning av skillnaden mellan uppgifter som initialt väcker 
Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet och uppgifter som i huvudsak 
inte gör det. 

Bevisbördan innebär bördan för att visa att en viss omständighet förelig-
ger.1263 Om den parten som har bevisbördan för en viss omständighet inte 
fullgör sin bevisskyldighet, kan det vara till hens nackdel när domstolen prö-
var bevisningen och sedan avgör målet.1264 Det är Skatteverket och åklagaren 
som har bevisbördan för förekomsten av oriktig uppgift. Det är också Skat-
teverket och åklagaren som har ansvaret för att lägga fram bevisning om att 
oriktig uppgift föreligger.1265 Däremot är det den uppgiftsskyldige som vid 
den ordinarie beskattningen har bevisbördan för yrkade avdrag.1266 Om den 
uppgiftsskyldige inte kan visa sin rätt till avdraget så ska avdraget som regel 
inte medges.1267 Vid efterbeskattning är bevisbördan omkastad på avdragssi-
dan till den uppgiftsskyldiges fördel.1268 

Det räcker dock inte med att en uppgiftsskyldig inte har lyckats visa sin 
rätt till ett avdrag för att förutsättningarna för uttag av skattetillägg vid den 
ordinarie beskattningen ska vara uppfyllda. För det krävs att Skatteverket 
därutöver kan styrka att avdraget var oriktigt. Då först aktualiseras skattetill-
lägget. Ett svar på en förfrågan där den uppgiftsskyldige uppger att ”hunden 

                                                           
1262 Prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944. 
1263 SOU 1926:32 s. 255  
1264 SOU 1926:32 s. 255. 
1265 SOU 1942:31 s. 45, prop. 2002/03:106 s. 51, prop. 2014/15:131 s. 25, HFD 
2018 ref. 79, Möller, 2000 s. 53–60, Leidhammar, 2000 s. 279–283. 
1266 Prop. 2003/03:106 s. 118, HFD 2018 ref. 79, RÅ RÅ 1983 Aa 39, Möller, 2000 
s. 53–60, Leidhammar, 2000 s. 279–283. 
1267 Prop. 2003/03:106 s. 118  
1268 HFD 2018 ref. 79, jämför HFD 2013 ref. 51 med RÅ 2006 ref. 25, se även 
Leidhammar, 2000 s. 279–283. 
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har ätit upp alla kvitton” eller att kvittona och annat underlag inte finns spa-
rade av annan anledning är således inte heller tillräckligt för att förutsätt-
ningarna för uttag av skattetillägg ska vara uppfyllda.1269 

Exempel på vägledande rättsfall avseende bevisbördans placering är RÅ 
1971 Fi 5, RÅ 1983 Aa 229, RÅ 1985 Aa 73, RÅ 1995 ref. 31.1270 RÅ 1971 
Fi 5 gällde en situation då Skatteverket upptaxerat en uppgiftsskyldig med 
anledning av att de redovisade intäkterna hos dennes aktiebolag hade varit 
för låga för den uppgiftsskyldiges och hans familjs försörjning. I målet kon-
staterar HFD att Skatteverket inte kunnat visa att det förelåg förutsättningar 
för upptaxeringen. HFD satte därför ned den beskattningsbara inkomsten 
från 15 000 kr till 7 000 kr.1271 Av rättsfallet följer att Skatteverket har bevis-
bördan för inkomstsidan. Det bekräftas också i rättsfallen RÅ 1983 Aa 229 
och RÅ 1995 ref. 31. I Rå 1985 Aa 73 prövar HFD om två personer som 
varit anställda vid ett företag tillgodogjort sig oredovisade skattepliktiga för-
måner genom uttag av varor från bolaget. HFD fann att stöd härför inte 
hade visats av Skatteverket genom den genomförda utredningen. Att bola-
get inte fullgjort sin skyldighet att inkomma med underlag för kontroller av 
delägarnas varuuttag skulle inte läggas de uppgiftsskyldiga till last enligt 
HFD.1272 

Enligt 49 kap. 5 § SFL, ska Skatteverket visa att det klart framgår att en 
uppgift är oriktig. Rekvisitet klart framgår utgör således beviskravet för före-
komsten av en oriktig uppgift.1273 Det innebär att Skatteverket ska kunna be-
visa att det klart framgår att det föreligger en oriktig uppgift.1274 Beviskravet 
som åligger Skatteverket vid skönsbeskattning är det samma som i den or-
dinarie beskattningen.1275 Det kan dock i vissa fall vara oklart om huruvida 
beviskravet är uppfyllt eller inte.1276 I RÅ 1982 Aa 209 prövade HFD om det 

                                                           
1269 Prop. 1977/78:136 s. 119, Nordquist, 2010 s. 737–749. 
1270 Prop. 2002/03:106 s. 133–134. 
1271 RÅ 1971 Fi 5.  
1272 RÅ 1985 Aa 73. 
1273 Prop. 2002/03:106 s. 233. 
1274 Prop. 2002/03:106 s. 134 och RÅ 1983 Aa 39. 
1275 Prop. 2002/03:106 s. 134 och RÅ 1971 Fi 5, RÅ 1982 Aa 191, RÅ 1983 Aa 209 
och RÅ 1983 Aa 229. 
1276 Prop. 2002/03:106 s. 233. 
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fanns skäl för att upptaxera en uppgiftsskyldig till 13 733 kr i inkomstslaget 
tjänst i enlighet med en av Skatteverket uppförd kontantberäkning.1277 Den 
uppgiftsskyldige hade deklarerat ett belopp om 2 733 kr i inkomstslaget 
tjänst.1278 HFD konstaterade att den av Skatteverket företagna utredningen 
som resulterat i kontantberäkningen inte gav stöd för antagandet om att den 
uppgiftsskyldige inte hade tagit upp samtliga av sina inkomster till beskatt-
ning.1279 

I RÅ 1982 Aa 191 prövade HFD innebörden av den icke lagfästa skyl-
digheten som varje vuxen person anses ha som innebär att kunna redovisa 
för Skatteverket hur hen har täckt sina levnadskostnader.1280 Den uppgifts-
skyldige hade inte lämnat någon deklaration då hen inte tolkade lagen så 
som att hen var skyldig till detta.1281 Det resulterade i att hen blev skönsbe-
skattad och påförd skattetillägg. Därefter inkom hen med förklaringar om 
att hen haft inkomster om 2 211 kr samt att hen bott tillsammans med en 
kvinna som haft en egen inkomst och som i huvudsak hade försörjde hen.  

HFD uttalade att det finns människor som kan leva med små behov och 
klarar av att ordna sina liv och sin försörjning med hjälp av andra männi-
skor.  Därefter uttalade HFD att det inte kunde godtas att en sådan person 
utsattes för skattebeslut som saknade grund i verkliga förhållanden och som 
inte hade annan orsak än en allmän misstänksamhet.1282  

Som tidigare angivits kan detta rättsfall tolkas så att det finns en skyldighet 
för varje vuxen person att lämna riktiga uppgifter till Skatteverket om hur 
hen har täckt sina levnadskostnader.1283 Däremot har Skatteverket en skyl-
dighet att beakta uppgiftsskyldigas förklaringar om hur de har täckt sina lev-
nadskostnader vid beslut om skönsbeskattning och skattetillägg, även om 
försörjningen har skett på ett annat sätt än genom ett förvärvsarbete.  

                                                           
1277 RÅ 1982 Aa 209. 
1278 RÅ 1982 Aa 209. 
1279 RÅ 1982 Aa 209. 
1280 Se ovan asvnitt 1.3. 
1281 RÅ 1982 Aa 191. 
1282 RÅ 1982 Aa 191. 
1283 Se ovan asvnitt 1.3 samt 7.4.2. 
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För att Skatteverket ska kunna göra en bedömning av om skattetillägg ska 
tas ut, måste Skatteverket först göra en bedömning av om oriktig uppgift har 
lämnats eller inte. Det sker som regel genom en jämförelse mellan uppgif-
terna i inlämnade handlingar och de faktiska förhållandena.1284 I samband 
med denna jämförelse aktualiseras frågor om den uppgiftsskyldige har full-
gjort sin uppgiftsskyldighet eller inte. För att kunna göra en sådan bedöm-
ning måste Skatteverket undersöka om den uppgiftsskyldige har gjort några 
oriktiga yrkanden eller oriktiga värderingar samt om det finns tillräckligt 
med underlag för att kunna fatta ett riktigt beslut om slutlig skatt och pens-
ionsgrundande inkomster. Om underlaget inte är tillräckligt eller motstri-
digt måste Skatteverket utreda underlaget ytterligare.1285 För bedömning av 
frågan om oriktig uppgift har lämnats eller inte är rättspraxis vägledande.1286 
I detta avsnitt sker därför en jämförande analys av skillnader mellan oriktiga 
uppgifter och andra uppgifter. 

Oriktiga uppgifter om faktiska förhållanden är inte samma sak som oriktiga 
yrkanden.1287 Dessa två begrepp måste hållas isär.1288 Här följer därför en ana-
lys av skillnaden mellan oriktiga uppgifter och oriktiga yrkanden. Analysen 
sker med utgångspunkt i rättsfallen RÅ 1966 Fi 1606 RÅ81 1:25 och RÅ 
1987 ref. 171 där HFD tog ställning till om den uppgiftsskyldige hade läm-
nat en oriktig uppgift eller framställt ett oriktigt yrkande.  

RÅ 1966 Fi 1606 gällde efterbeskattning av en person som varit bosatt på 
Grönland och därför inte tagit upp inkomster från Grönland i sin inkomst-
deklaration. I sin deklaration hade personen upplyst om följande: ”under 
år 1957 vistats utomlands (Nordgrönland)”1289. HFD uttalade att detta var ett 

                                                           
1284 Prop. 1971:10 s. 247. 
1285 Se ovan avsnitt 7.5.2, 7.5.3 och 7.5.4. 
1286 RÅ 1966 Fi 1606, RÅ81 1:25, RÅ 1987 ref. 171. 
1287 Prop. 1971:10 s. 95. 
1288 Prop. 1971:10 s. 95. 
1289 RÅ 1966 Fi 1606. 
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oriktigt yrkande, varför förutsättningar för efterbeskattning på grund av orik-
tig uppgift inte förelåg.1290  

RÅ 1981 ref. 1:25 gällde ett bolag som yrkat avdrag för en i räkenskap-
erna gjord avsättning till investeringsfond, trots att inbetalning till riksbanken 
inte hade skett.1291 Bolaget hade lämnat följande upplysningar i sin inkomst-
deklaration: ”avsättn. Invest.fond. 42 000 kr”1292. Uppgifter om huruvida in-
sättningen hade skett eller inte hade inte lämnats på det särskilda formuläret 
som skulle ha bifogats tillsammans med deklarationen. HFD kom därför 
fram till att uppgifterna i deklarationen var att betrakta som ett oriktig yr-
kande. Därför förelåg inte förutsättningar för att ta ut skattetillägg.1293  

RÅ 1987 ref. 171 gällde också ett avdrag som gjorts för avsättningar till 
investeringsfond. Skillnaden mellan RÅ 1981 ref. 1:25 och RÅ 1987 ref. 
171 var att bolaget i RÅ 1987 ref. 171 hade uppgett i sin inkomstdeklaration 
att inbetalning till Riksskatteverket hade skett i rätt tid, trots att så inte 
skett.1294 Det resulterade i att HFD kom fram till motsatt slutsats i RÅ 1987 
ref. 171. Oriktig uppgift förelåg.1295 Att Skatteverket beslutat om att utreda 
deklarationen grundades på avsaknad av det inbetalningsbesked från riks-
banken som enligt gällande föreskrifter skulle ha tillfogas deklarationen, 
medförde inte att grunden för uttag av skattetillägg hade bortfallit.1296   

Rekvisitet oriktig uppgift ska vara uppfyllt både vid efterbeskattning och 
vid uttag av skattetillägg.1297 Vid efterbeskattning krävs det, därutöver, att det 
finns ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och den för lågt satta 
beskattningen alternativt det för höga underskottet.1298 Det krävs alltså att den 
oriktiga uppgiften har medfört för låg beskattning vid efterbeskattning.1299 
Detta orsakssamband är inte en förutsättning för uttag av skattetillägg på 
grund av oriktig uppgift. 

                                                           
1290 RÅ 1966 Fi 1606. 
1291 RÅ 1981 ref. 1:25. 
1292 RÅ 1981 ref. 1:25. 
1293 RÅ 1981 ref. 1:25. 
1294 Jmf. RÅ 1981 1:25 och RÅ 1987 ref. 171. 
1295 RÅ 1987 ref.171. 
1296 RÅ 1987 ref.171. 
1297 Gäverth, 2005 704–705, Leidhammar & Remstam, 2006 s. 640-649. 
1298 Gäverth, 2005 s. 704–705, Leidhammar & Remstam, 2006 s. 640-649. 
1299 Gäverth, 2005 s. 704–705, Leidhammar & Remstam, 2006 s. 640-649. 
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Som ovan nämnts förutsätter uttag av skattetillägg att den uppgiftsskyldige 
inte har fullgjort uppgiftsskyldigheten.1300 I föregående avsnitt analyserades 
skillnaden mellan oriktiga yrkanden och oriktiga uppgifter. Av analysen föl-
jer att den uppgiftsskyldige kan fullgöra sin uppgiftsskyldighet genom att 
lämna ett yrkande om ett avdrag vari denne anger de faktiska omständighet-
erna som ligger till grund för avdraget. Ett sådant yrkande utgör som regel 
inte oriktig uppgift.1301  

Med oriktig uppgift avses däremot både positivt oriktiga uppgifter och 
förtigande av sakuppgifter av betydelse för riktiga beskattningsbeslut.1302 Av-
görande för frågan om oriktig uppgift har lämnats är således huruvida den 
uppgiftsskyldige lämnat oriktiga uppgifter om faktiska förhållanden alt. ute-
lämnat information om ett faktiskt förhållande av betydelse för fastställandet 
av en riktig beskattning.1303 I RÅ 1988 ref. 34 tog HFD ställning till om den 
uppgiftsskyldige hade utelämnat uppgifter av betydelse för fastställandet av 
en riktig beskattning. RÅ 1988 ref. 34 gällde ett yrkat avdrag för arbetsresor 
med 11 184 kr, avseende 2x6 mil x 110 dagar i sin inkomstdeklaration.1304 
Skatteverket jämförde den uppgiftsskyldiges avdrag om 11 184 kr med av-
draget som denne gjort i det föregående årets inkomstdeklaration.1305 Skatte-
verket konstaterade därefter att den uppgiftsskyldige gjort avdrag för en 
längre sträcka det senare året. Skatteverket medgav avdrag för bilresor mel-
lan bostad och arbetsplats för en daglig körsträcka om 2x3,5 mil istället för 
yrkade 2x6 mil. Skatteverket beslutade att påföra skattetillägg med 40 pro-
cent på den skatt som belöper på 3 330 kr, vilket utgjorde skillnaden mellan 
yrkat avdrag och medgivet avdrag. Den uppgiftsskyldige överklagade Skat-
teverkets beslut och lämnade upplysningar om att den kortare vägen var i 
väsentligt sämre skick och därför svårframkomlig vid tidpunkten för arbets-
resorna.1306  

                                                           
1300 Prop. 1971:10 s. 95 och ovan kapitel 3. 
1301 Av 49 kap. 5 § 2 stycket 1 p. SFL framgår också att uppgiften som tillsammans 
med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts, utgör tillräckligt underlag för 
ett riktigt beslut, inte ska anses oriktiga. 
1302 49 kap. 5 § första stycket SFL, Prop. 1971:10 s. 95 och ovan avsnitt 5.2.3.3. 
1303 Prop. 1971:10 s. 95. 
1304 RÅ 1988 ref. 34. 
1305 RÅ 1988 ref. 34. 
1306 RÅ 1988 ref. 34. 



 

238 HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 
 

Avgörande för bedömningen om den uppgiftsskyldige hade lämnat en 
oriktig uppgift i deklarationen var om de utelämnade uppgifterna kunde 
jämställas med förtigande av omständighet av betydelse för fastställandet av 
en riktig beskattning.1307 HFD hänvisade till RÅ 1986 ref. 41. Där hade HFD 
fastställt att avdrag för resor mellan arbetet och bostaden skulle beräknas 
enligt den kortaste färdvägen. Praxis hade samtidigt gett utrymme för att 
undantagsvis medge avdrag för en längre färdväg.1308  I RÅ 1986 ref. 41 fram-
gick också att avdrag kunde medges för den längre färdvägen under förut-
sättning att den varit klart lämpligare och framstod som den naturliga färd-
vägen.1309 Med hänsyn till vad som framkommit i målet om de olika väg-
sträckornas beskaffenhet, ansåg HFD att den uppgiftsskyldiges upplysning i 
deklarationen angående körsträckan om 6 mil, fick anses som godtagbar. 
Att hen underlåtit att därutöver, lämna kompletterande upplysningar om att 
det funnits en kortare vägsträcka mellan hens arbete och bostad, kunde 
alltså inte anses utgöra en oriktig uppgift. Skattetillägg skulle därför inte tas 
ut.  

I rättsfallen bekräftas således att förtigande av uppgifter som inte är rele-
vanta för bedömningen av om avdragsrätt föreligger materiellt sätt, inte ut-
gör oriktig uppgift. Under sådana förutsättningar kan uppgifterna, enligt min 
tolkning, bedömas som tillräckliga enligt 49 kap. 5 § 2 stycket SFL. I rätts-
fallet RÅ 2003 ref. 22 tog HFD ställning till om motstridiga uppgifter i de-
klarationen utgjort oriktig uppgift eller inte.1310 Rättsfallet gällde ett bolag som 
underlåtit att kryssa i rutorna på deklarationsblanketten avseende underlag 
för särskild löneskatt på pensionskostnader. 1311  Samtidigt framgick det av 
räkenskapsschemat i deklarationen att bolaget hade haft kostnader för lö-
ner, andra ersättningar och pensionskostnader.1312 HFD konstaterade att det 
borde ha stått klart för Skatteverket att Skatteverket i avsaknad av uppgifter 
om underlag för särskild löneskatt på pensions kostnader, inte hade tillräck-
lig grund för beslut om beskattning.1313 

                                                           
1307 RÅ 1988 ref. 34. 
1308 RÅ 1986 ref. 41. 
1309 RÅ 1986 ref. 41. 
1310 RÅ 2003 ref. 22. 
1311 RÅ 2003 ref. 22. 
1312 RÅ 2003 ref. 22. 
1313 RÅ 2003 ref. 22. 
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Rättsfallet RÅ 2006 ref. 18 gällde en person som under det i målet aktu-
ella beskattningsåret avyttrat samtliga av sina aktier i ett fåmansbolag, men 
tagit upp hela vinsten under inkomstslaget kapital istället för rätteligen för-
delat vinsten mellan inkomstslaget tjänst och kapital. Av blankett K10 som 
bifogats deklarationen framgick information om att den uppgiftsskyldige 
hade varit företagsledare samt att den uppgiftsskyldige eller någon till den 
uppgiftsskyldige närstående hade varit, direkt eller indirekt, verksam i bola-
get i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem fö-
regående beskattningsåren. Enligt HFD hade den uppgiftsskyldige redovisat 
de uppgifter som behövts för att kunna åsätta en riktig beskattning. Oriktig 
uppgift hade därför inte lämnats.1314  

Av 49 kap. 5 § andra stycket 2 p. SFL framgår att uppgifter inte ska anses 
vara oriktiga om det är uppenbart att uppgifterna inte kan läggas till grund 
för beskattning.1315 Tidigare fanns en uttrycklig bestämmelse om att skatte-
tillägg inte skulle tas ut om en avvikelse grundade sig på en rättelse av fel-
räkning eller skrivfel och avvikelser som avser bedömningen av ett yrkande 
och inte gällde uppgift i sak.1316 Motsvarande bestämmelse har inte införts i 
SFL.1317 Stöd för att bestämmelsen fortfarande ska tillämpas framgår av för-
arbetsuttalande.1318 I prop. 2010/11:165 anges att skattetillägg inte ska tas ut 
vid rättelse av en felräkning eller ett skrivfel som uppenbart framgår av de-
klarationen eller av något annat meddelande från den uppgiftsskyldige som 
inte är muntligt.1319 Med uttrycket uppenbar avses sådan felräkning eller 
misskrivning som direkt framgår av deklarationen eller annat skriftligt med-
delande. Avgörande för om felaktigheten ska anses som uppenbar är om 
den är så iögonfallande att den som granskar uppgiften med normal nog-
grannhet inte kan undgå att upptäcka felaktigheten.1320 Att denna typ av upp-
gifter inte ska leda till skattetillägg framgår numera av definitionen av oriktig 
uppgift.1321   

                                                           
1314 RÅ 2006 ref. 18. 
1315 49 kap. 5 § 2 stycket SFL, RÅ 2003 ref. 22. 
1316 5 kap. 8 § TL. 
1317 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, 1 och 2, 
2016 s. 11. 
1318 Prop. 2010/11:165 s. 944. 
1319 Prop. 2010/11:165 s. 944. 
1320 Prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944. 
1321 Prop. 2010/11:165 s. 267. 
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Som tidigare angivits1322, avses med oriktig uppgift dels positivt oriktiga 
uppgifter,1323 dels förtigande av sakuppgifter av betydelse för fastställandet av 
en riktig beskattning.1324 Enligt min tolkning innebär det att om en uppgifts-
skyldig yrkar avdrag för en utgift och i avdragsyrkandet redogör för de riktiga 
faktiska förhållandena som ligger till grund för avdragsyrkandet, ska skatte-
tillägg inte tas ut även om avdraget inte är berättigat enligt gällande materiella 
skatteregler. Det gäller under förutsättning att felaktigheten är uppenbar för 
den skattehandläggare som läser det oriktiga yrkandet. Felet ska direkt 
framgå av deklarationen eller av annat skriftligt meddelande. Felaktigheten 
ska också vara så iögonfallande att den som granskar uppgifterna med nor-
mal noggrannhet inte kan undgå att upptäcka felet.1325 

I RÅ 2002 ref. 20 tog HFD ställning till om Skatteverket vid noggrannhet 
i granskningen skulle ha kunnat undgå att upptäcka felet som fanns i dekla-
rationen. Rättsfallet gällde ett yrkande om avdrag med 11 819 895 kr som 
framställts under rubriken bokförda uppgifter som inte är skattepliktiga. 
Samtidigt hade bolaget i resultatschemat redovisat rörelseintäkter om totalt 
5 151 376 kr.  Det yrkade avdraget översteg således bolagets redovisade in-
täkter med 6 668 519 kr. Skatteverket uppmärksammade de motstridiga 
uppgifterna och begärde förklaring om vad yrkandet avsåg. Bolaget förkla-
rade att avdraget avsåg driftsbidrag som bolaget tagit upp till beskattning 
mellan åren 1989–1992, trots att bidraget, enligt bolagets uppfattning, inte 
varit skattepliktigt. 1326   

HFD konstaterande om att bolagets yrkande saknade rättslig grund samt 
att bolaget gjort en oriktig rättslig bedömning vad gällde skatteplikten av 
driftsbidraget.1327 Därefter uttalade HFD att det framstod som i det närmaste 
uteslutet att Skatteverket utan närmare förklaring skulle ha godtagit det yr-
kade avdraget som var dubbelt så stort som bolagets redovisade rörelsein-
täkter.1328 HFD fann därmed att förutsättningar för uttag av skattetillägg inte 

                                                           
1322 Se ovan avsnitt 7.4.3 och 7.6.4. 
1323 49 kap. 5 § första stycket SFL, prop. 1971:10 s. 95. 
1324 49 kap. 5 § första stycket SFL, prop. 1971:10 s. 95 och ovan avsnitt 7.4.3. 
1325 Prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944. 
1326 RÅ 2002 ref. 20. 
1327 RÅ 2002 ref. 20. 
1328 RÅ 2002 ref. 20. 
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kunde anses föreligga.1329 Av rättspraxis följer att om uppgifterna i deklarat-
ionen är ofullständiga, motstridiga, orimliga eller uppenbart felaktiga så fö-
religger inte oriktig uppgift.1330  

Som oriktig uppgift anses alltså inte oriktiga yrkanden och värderingar som 
grundar sig på den uppgiftsskyldiges subjektiva uppfattning.1331 Det betyder 
att felaktiga värderingar som bygger på den uppgiftsskyldiges egen bedöm-
ning av en materiell regel, inte är samma sak som en oriktig uppgift. En 
förutsättning är dock att den uppgiftsskyldige inte har utelämnat omständig-
heter av faktisk betydelse för den rättsliga bedömningen, men det finns un-
dantag.1332 Om den uppgiftsskyldige har uppskattat ett värde som hen öppet 
redovisar, för ett avdrag eller en förmån, men gjort en felaktig värdering, så 
får den uppskattade felvärderingen inte vara så stor så att den uppgiftsskyl-
dige kan sägas ha felaktigt karaktäriserat avdraget eller förmånen.1333  Om 
den uppgiftsskyldige kan sägas ha felaktigt karaktäriserat avdraget eller för-
månen, så har den uppgiftsskyldige lämnat en oriktig uppgift.1334  

I RÅ 1996 not. 241 tog HFD ställning till frågan om den uppgiftsskyldige 
hade gjort en felaktig värdering av värdet på en s.k. förmån som en anställd 
hade förvärvat av arbetsgivaren. Den uppgiftsskyldige (arbetstagaren) hade 
köpt bilen från sin arbetsgivare för 128 000 kr. Skatteverket uppskattade 
värdet på bilen till 202 000 kr. HFD gjorde bedömningen att bilens mark-
nadsvärde i vart fall uppgick till 202 000 kr och att det pris som den upp-
giftsskyldige betalat för bilen därför understeg marknadsvärdet med 74 000 
kr (202 000 kr – 128 000 kr). HFD:s bedömning var att den uppgiftsskyl-
dige hade gjort en felaktig värdering av bilens marknadsvärde, varför en 
skattepliktig förmån om 74 000 kr hade förelegat. Den uppgiftsskyldige 
hade därutöver underlåtit att redovisa bilköpet i sin deklaration. Enligt 
HFD:s bedömning innebar det att den uppgiftsskyldige hade lämnat en så-
dan oriktig uppgift som föranledde skattetillägg och efterbeskattning.1335  

                                                           
1329 RÅ 2002 ref. 20. 
1330 Prop. 2010/11:165 s. 945 och 1265. 
1331 Prop. 1971:10 s. 269. 
1332 Prop. 1971:10 s. 269. 
1333 Prop. 1971:10 s. 269. 
1334 Prop. 1971:10 s. 269. 
1335 RÅ 1996 not. 241. 
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Att Skatteverket lämnar vägledande information till uppgiftsskyldiga förefal-
ler vara en förutsättning för att Skatteverket ska kunna åsätta riktiga beslut 
om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster. Om uppgiftsskyldiga 
brister i uppgiftslämnandet så kan Skatteverket vidta olika utredningsåtgär-
der för att söka förmå den uppgiftsskyldige att lämna riktiga uppgifter. Om 
den uppgiftsskyldige fortfarande inte lämnar uppgifter eller har lämnat orik-
tiga uppgifter, finns även administrativa och straffrättsliga åtgärder att vidta. 
Exempel på en sådan åtgärd är skattetillägg.  

Av undersökningen framgår att officialprincipen även kommer till uttryck 
i SFL.1336 Enligt 40 kap. 1 § SFL anges att Skatteverket ska se till så att ären-
den blir tillräckligt utredda.1337 Det betyder att ärenden ska vara färdigut-
redda innan de når domstolen.1338 Vad som avses med att ärenden ska vara 
färdigutredda måste avgöras i varje enskilt fall.1339  I detta avseende har reg-
lerna i FL och SFL likadan innebörd, även om FL är subsidiär i förhållande 
till SFL avseende Skatteverkets utredningsskyldighet.1340 Därutöver kan det 
konstateras att det är skillnad mellan Skatteverkets allmänna och särskilda 
utredningsskyldighet.1341 Enligt min tolkning, består denna skillnad i att Skat-
teverkets ska se till så att ärenden blir tillräckligt utredda enligt den allmänna 
utredningsskyldigheten. Den särskilda utredningsskyldigheten är ännu mer 
omfattande, den innebär att Skatteverket måste utreda deklarationer med 
normal noggrannhet och om Skatteverket finner ett fel som är så iögonfal-
lande så att det inte går att missa, så bör Skatteverket utreda detta vidare. 1342   

                                                           
1336 Se i ovan avsnitt 7.5.4. 
1337 40 kap. 1 § SFL och ovan avsnitt 7.5.4. 
1338 Prop. 2010/11:165 s. 410. 
1339 Prop. 1989/90:74 s. 284. 
1340 Jmf. Prop. 2016/17:180, s. 308, HFD 2015 ref. 55, NJA 2013 s. 842 och prop. 
1989/90:74 s. 284. 
1341 Prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944 och i ovan avsnitt 4.3.3. 
1342 Se prop. 1971:10 s. 269, prop. 2010/11:165 s. 944 och i ovan avsnitt 4.3.3. 
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Undersökningen visar att syftet med skattetillägget när det infördes var att 
genom ekonomiskt påtryckning söka förmå uppgiftsskyldiga att fullgöra fö-
reskriven uppgiftsskyldighet.1343 Uttag av skattetillägg i ett administrativt för-
farande skulle också bidra till att effektivisera skatteförfarandet samt att göra 
det mer likformigt, förutsebart och nyanserat.1344 Reglerna har dock föränd-
rats ett antal gånger för att komma till rätta med olika problem.1345 Skattetill-
äggsnivån har sänkts och begreppet tillgängliga avstämningsuppgifter inför-
des.1346 Bestämmelsen om avstämningsuppgifter kan tolkas så att de innebär 
en skyldighet för Skatteverket att kontrollera om uppgifter, som bedömdes 
som oriktiga, kunde rättas med ledning av tillgängliga avstämningsuppgif-
ter.1347 Om så är fallet ska skattetillägget inte tas ut.1348  

Undersökningen visar också att skattetilläggsreglerna har förändrats med 
anledning av att de ansågs strida mot dubbelbestraffningsförbudet – ne bis 
in idem – artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet i EKMR och artikel 50 i EU:s 
stadga.1349 För att förhindra att samma oriktiga uppgift skulle kunna bli före-
mål för uttag av skattetillägg och annan straffrättslig påföljd i två olika förfa-
randen, föreslog regeringen att det skulle införas spärregler i SFL och 
SkBrL.1350 Som tidigare angivits innebär de nya reglerna också att skattetill-
lägg numera kan tas ut i både administrativa och straffrättsliga förfaran-
den.1351  

Som tidigare också angivits så har uppgiftsskyldiga ett långtgående ansvar 
att lämna uppgifter till Skatteverket.1352 Skatteverket har därvid också mot-
svarande möjlighet att utreda inkomstdeklarationer och kräva in uppgifter 

                                                           
1343 Se i ovan avsnitt 7.2. 
1344 Se i ovan avsnitt 7.2. 
1345 Se i ovan avsnitt 7.2 och 7.3.3. 
1346 Se i ovan avsnitt 7.2 och 7.4.4. 
1347 Se i ovan avsnitt 7.4.4. 
1348 Se i ovan avsnitt 7.4.4. 
1349 Se i ovan avsnitt 7.3.5. 
1350 Se i ovan avsnitt 7.3.5 och 7.4.4. 
1351 Se ovan avsnitt 1.1.1 och 7.4.6. 
1352 Se ovan avsnitt 6.2 och 30 kap. samt 31 kap. SFL, Möller, 2000 s. 54, Almgren 
& Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, 1 & 2, 2016 s. 13, 
Gäverth, 2005 s. 706,  
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från uppgiftsskyldiga.1353 Om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs på ett korrekt 
sätt, kan skattetillägg komma att tas ut.1354 Fullgörande av uppgiftsskyldig-
heten är, enligt min tolkning, en förutsättning för att skattetilläggsfrågan inte 
ska aktualiseras.  

Enligt min tolkning måste fullgörandet av uppgiftsplikten bedömas uti-
från den materiella skattelagstiftningen. En uppgiftsskyldig har bevisbördan 
för kostnader. Om en uppgiftsskyldig har gjort ett avdrag för arbetsresor 
med bil, måste den uppgiftsskyldige kunna visa att det är minst 5 km mellan 
bostaden och arbetsplatsen samt att hen gör en tidsvinst om två timmar ge-
nom att ta bilen istället för att åka allmänna transportmedel.1355 När Skatte-
verket sedan prövar om avdragsrätt föreligger ska Skatteverket göra det med 
utgångspunkt i 12 kap. 27 § IL. Om uppgifter angående rekvisitens uppfyll-
nad inte har redovisats fullständigt i deklarationen kan Skatteverket behöva 
skicka en förfrågan till den uppgiftsskyldige angående detta. Om det då visar 
sig att den uppgiftsskyldige inte uppfyller förutsättningarna för avdraget en-
ligt 12 kap. 27 § IL kan skattetillägg komma att tas ut. Det gäller under 
förutsättning att Skatteverket har kunnat visa förekomst av oriktig uppgift. 
Det innebär att Skatteverket måste kunna visa att de faktiska förhållandena 
i det enskilda fallet inte uppfyller kraven i den materiella skattelagstiftningen 
– i detta exempel 12 kap. 27 § IL. Om den uppgiftsskyldige inte svarar eller 
av någon anledning inte kan eller vill inkomma med underlag, kan Skatte-
verket inte medge avdraget. Utebliven bevisning från den uppgiftsskyldige 
kan däremot inte ensamt utgöra förutsättningar för uttag av skattetillägg.1356  

Om den uppgiftsskyldige är osäker avseende innebörden av ett rekvisit i 
en materiell skatteregel, sin avdragsrätt eller något annat som avser beskatt-
ningen, kan den uppgiftsskyldige, i förebyggande syfte, särskilt markera en 
fråga där den uppgiftsskyldige förklarar sin osäkerhet.1357 Om en sådan fråga 
bedöms som ett oriktigt yrkande, ska den uppgiftsskyldiges redovisade osä-
kerhet inte leda till uttag av skattetillägg.1358 

För att skattetillägg ska kunna tas ut på grund av oriktig uppgift, måste 
den uppgiftsskyldige lämnat en oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL. Den 
                                                           
1353 Se ovan avsnitt 7.5 och 40 kap. SFL avseende Skatteverkets skyldighet att utreda 
och kommunicera och i kapitel 4 om Skatteverkets utredningar 
1354 Se ovan avsnitt 7.4.3 och 49 kap. 4–5 §§ SFL. 
1355 Se ovan avsnitt 6.2.5 och 12 kap. 27 § IL. 
1356 Se ovan avsnitt 6.2.5 och 12 kap. 27 § IL. 
1357 Prop. 1971:10 s. 204. 
1358 Prop. 1971:10 s. 204. 
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ska vara lämnad på ett annat sätt än muntligen, under förfarandet, till led-
ning för egen beskattning eller i mål om egen beskattning. Skattetillägg kan 
också tas ut vid skönsbeskattning enligt 49 kap. 6 § SFL. I 49 kap. 5 § SFL 
anges att oriktiga uppgifter kan bestå i felaktigt lämnade uppgifter eller upp-
gifter som ska lämnas till ledning för beskattning, men som har utelämnats. 
Den första förutsättningen som ska vara uppfylld för att uttag av skattetillägg 
ska ske, är att den uppgiftsskyldige inte har uppfyllt sin uppgiftsskyldighet.1359  

Vad som konstituerar en oriktig uppgift är med andra ord en svår juridisk 
bedömningsfråga som förutsätter avvägningar om vad som utgör skillnaden 
mellan oriktig uppgift, oriktig värdering, öppet yrkande, oriktig värdering, 
obevisad uppgift. Har en uppgiftsskyldig lämnat ett oriktigt yrkande, eller 
gjort en oriktig värdering, så har ingen oriktig uppgift i regel lämnats. Det 
innebär att förutsättningarna för att ta ut skattetillägg inte är uppfyllda i dessa 
fall.  Om en oriktig uppgift däremot har lämnats uppkommer frågor om det 
finns något skäl att ändå inte ta ut skattetillägg. Så är t.ex. fallet om den orik-
tiga uppgiften har rättats på eget initiativ före dess att Skatteverket inlett en 
utredning av densamma, om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning 
av avstämningsmaterial eller om det beloppet som riskerades undandras på 
grund av den oriktiga uppgiften är obetydligt. Om inte någon av dessa för-
utsättningar föreligger kan det vara så att det ändå finns skäl att befria den 
uppgiftsskyldige från skattetillägg på grund av att någon av befrielsegrun-
derna eller med anledning av passivitetsrätten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1359 SOU 1969:42 s. 142, Prop. 1971:10 s. 95. 
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I detta kapitel genomförs en undersökning av passivitetsrättens tillämp-
ningsområden och innebörder i förfarandet om skattetillägg.1360 Vid under-
sökningen inkluderas slutsatserna om passivitetsrättens autonoma innebör-
der. 1361 Därutöver genomförs en undersökning av om det föreligger konflik-
ter mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten i olika situationer i för-
farandet om skattetillägg. 
 
De situationer som avses är: 

 
1. Underlåtenhet att lämna inkomstdeklaration 
2. När förutsättningar för uttag av skattetillägg inte föreligger 
3. Vid förfrågningar 
4. Vid förelägganden 
5. Vid Skatteverkets förslag till beslut 
6. Om en uppgiftsskyldig blir anmäld för skattebrott 
7. Vid vittnesförhör och förhör  
8. När förundersökning inleds  
9. Vid användning av tvångsmedel i mål om skattebrott och skattetill-

lägg 
10. När skattetilläggsfrågan prövas i mål om skattebrott1362 

 
I de fall där konflikter har identifieras genomförs också en undersökning av 
orsakerna till dessa samt hur dessa skulle kunna lösas.1363 I samband med 
undersökningen sker också en jämförelse av hur passivitetsrätten kommer 

                                                           
1360 Se ovan avsnitt 1.2 och delsyfte 3. 
1361 Se ovan avsnitt 1.4.1.2, 1.4.1.3 och 1.4.1.4. 
1362 Se ovan avsnitt 1.2. 
1363 Se ovan avsnitt 1.2. 
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till uttryck i EU-domstolens rättspraxis, Europadomstolens rättspraxis och i 
44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 6 § RB och 12 § FUK.1364 I avsnittet görs även 
återkopplingar till tidigare genomförda analyser av skillnaderna mellan orik-
tig uppgift och andra uppgifter t.ex. oriktiga yrkanden. Regler om rättelse 
på eget initiativ och rättelse med ledning av avstämningsuppgifter beaktas 
också i kapitlet.1365 I kapitlet undersöks också exempel på kritiska faktorer 
som kan få betydelse vid prövning av om skattetillägg kan anses utgöra 
kränkning av passivitetsrätten.1366 I de fall där skattetillägget kan innebära en 
kränkning av passivitetsrätten undersöks också orsakerna till detta. Kapitlet 
avslutas med sammanfattande slutsatser. 

I ärenden och mål om skattetillägg är det som regel känt för Skatteverket 
vem som har lämnat inkomstdeklaration och vem som inte har gjort det. 
Det beror på att personnummer framgår av inkomstdeklarationen. Ären-
den och mål om skattetillägg handlar därför mindre ofta om att ta reda på 
vem som har underlåtit att lämna inkomstdeklaration eller oriktig uppgift. 
Som regel gäller ärenden om huruvida förutsättningar för uttag av skattetill-
lägg föreligger och vilket underlag som i så fall ska läggas till grund för beslut 
om skattetillägg. Problemen kan gälla om huruvida en uppgiftsskyldig har 
lämnat oriktig uppgift, om det föreligger förutsättningar för skönsbeskatt-
ning eller om det föreligger förutsättningar för skattebrottsanmälan. Proble-
men kan också orsakas av att en uppgiftsskyldig inte har förstått innebörden 
av en materiell skatteregel eller har gjort en tolkning av en materiell skatte-
regel som skiljer sig från Skatteverkets och domstolarnas tolkning till den 
grad att det räknas som oriktig uppgift.1367  

I samband med att Skatteverket genomför utredningar om oriktiga upp-
gifter får Skatteverket på olika sätt efterfråga information från den uppgifts-
skyldige. Skatteverket får t.ex. skicka förfrågningar, förelägganden med eller 
utan vite, förslag till beslut och beslut om skattetillägg och pensionsgrun-
dande inkomster till enskilda.1368 Skatteverket kan t.ex. förelägga den som 
inte har lämnat inkomstdeklaration att göra det samt genomföra revision 

                                                           
1364 Se ovan avsnitt 1.4.1.2 och 1.4.1.3. 
1365 Jämför ovan avsnitt 7.6.4.2 och 7.6.4.3 med 7.6.4.4. 
1366 Se ovan avsnitt 1.2 och delsyfte 3. 
1367 Se ovan avsnitt 7.4.6. 
1368 Se ovan avsnitt 7.5. 
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hos den uppgiftsskyldige med eller utan tvångsmedel.1369 Om Skatteverket 
finner att den uppgiftsskyldige inte har lämnat oriktig uppgift eller har gjort 
en rättelse på eget initiativ så föreligger inte förutsättningar för att ta ut skat-
tetillägg.1370 Om den uppgiftsskyldige har lämnat en oriktig uppgift som kan 
rättas med ledning av avstämningsmaterial eller om Skatteverket har gjort 
en anmälan om skattebrott så får Skatteverket initialt inte fatta beslut om 
uttag av skattetillägg enligt 49 kap. 10 § och 10 a-d §§ SFL. Om en skatt-
skyldig blir anmäld för brott kan det däremot bli aktuellt med förhör, åtal 
och eventuellt en efterföljande straffrättslig process om skattebrott där skat-
tetillägg kan komma att tas ut.  

Skyldigheten att lämna inkomstdeklaration och övriga upplysningar är 
således sanktionerad med skattetillägg enligt lag.1371 Det innebär att uppgifts-
skyldigas felaktighet och/eller passivitet, oaktat uppsåt, får läggas till grund 
för uttag av skattetillägg i både administrativa om skattetillägg och straffrätts-
liga förfaranden om skattetillägg och skattebrott.1372  

Samtidigt utgör passivitetsrätten kärnan av rätten till en rättvis rättegång 
enligt artikel 6 i EKMR och som tidigare angivits så omfattas skattetillägget 
av passivitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR enligt HFD. Att uppgiftsskyldigas 
passivitet får läggas till grund för uttag av skattetillägg förefaller därför med-
föra svåra gränsdragningsproblem mellan uppgiftsskyldigheten och passivi-
tetsrätten vid skattetillägg dvs. uppgiftsskyldigheten i 31 kap. 1 och 3 § SFL 
förefaller gälla samtidigt som passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s stadga 
vid skattetillägget.1373 Det går inte ihop.  

I detta avsnitt undersöks passivitetsrättens tillämpningsområden och inne-
börder i förfarandet om skattetillägg med beaktande av passivitetsrättens 

                                                           
1369 44 kap. 2 § SFL. 
1370 Se ovan avsnitt 7.4.3 
1371 Se ovan avsnitt 7.4.2 och 7.4.3. 
1372 30 kap. 1 § och 32 kap. 1 § SFL, 57 kap. 1 § SFL, 49 kap. 6 § SFL, 31 kap. 3 § 
SFL, 49 kap. 4-5 §§ SFL, 1 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall 
och prop. 2001/02:25 s. 163. 
1373 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993. 
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autonoma innebörder.1374 I avsnittet undersöks konflikten mellan uppgifts-
skyldigheten och passivitetsrätten i förfarandet om skattetillägg. Även orsa-
kerna till dessa konflikter undersöks. Vid undersökningen genomförs också 
en jämförelse av hur passivitetsrätten kommer till uttryck i EU-domstolens 
rättspraxis, Europadomstolens rättspraxis och i 44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 6 
§ RB och 12 § FUK. I avsnittet genomförs också analys om och i så fall när 
uttag av skattetillägg skulle kunna anses kränka uppgiftsskyldigas rätt att vara 
passiva i förfarandet om skattetillägg.  

Som ovan angivits kan underlåtenhet att lämna inkomstdeklaration leda till 
uttag av skattetillägg.1375 Rättspraxis från Europadomstolen måste tolkas så att 
uttag av skattetillägg så som straffrättslig sanktion vid underlåtenhet att de-
klarera inkomster som regel inte är i strid med passivitetsrätten enligt 
EKMR.1376 Även EU-domstolen har gett uttryck för att intresset av att be-
kämpa överträdelser på mervärdesskatterättens område kan motivera uttag 
av påföljder av straffrättslig karaktär under förutsättning att påföljdernas 
stränghet begränsas till vad som är strikt nödvändigt i förhållande till den 
berörda överträdelsens allvar.1377 Att ta ut skattetillägg vid skönsbeskattning 
bör därför som regel inte anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten, 
men det finns undantag. Ett sådant undantag gäller om en uppgiftsskyldig 
har lämnat en förklaring till att personen inte har lämnat inkomstdeklarat-
ion. Europadomstolen beaktade sådana omständigheter i bl.a. i rättsfallet 
John Murray1378 och i målet Condron1379.  

I rättsfallet John Murray hade en person tagits av polisen på bar gärning. 
Personen ifråga hade i efterföljande förhör och domstolsprocess valt att vara 
helt tyst. Denna tystnad hade därefter tolkats till nackdel för den anklagade 
av den nationella domstolen. Enligt Europadomstolen utgjorde detta inte 
                                                           
1374 Se ovan avsnitt 5.2.4. 
1375 Se ovan avsnitt 7.4.2. 
1376 Se ovan avsnitt 3.3.3 och rättsfallet Allen v. the United Kingdom, Application 
no. 76574/01, 10 September 2002. 
1377 Se ovan avsnitt 7.3.4 och rättsfallet Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 
mars 2018. 
1378 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet John Murray v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 18731/91, 8 February, 1996.  
1379 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet Condron v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 35718/97, 2 May 2000. 
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en kränkning av passivitetsrätten enligt artikel 6 i EKMR. Det berodde på 
att åklagaren hade lagt fram så pass mycket bevisning emot den anklagade 
så att det hade funnits anledning för hen att förklara sig. Tystnaden var där-
för inte det enda som utgjort grunden i den fällande domen.  

I rättsfallet Condron kom Europadomstolen till motsatt slutsats. Det be-
rodde på att den anklagade personen i det målet hade valt att vara tyst under 
inledande polisförhör på inrådan av sin advokat och valde att lämna den 
förklaringen under den efterföljande rättegången. De klagande kunde såle-
des förklara sin tystnad under de inledande förhören. På grund av att tyst-
naden ändå tolkades emot de klagande så hade passivitetsrätten inte respek-
terats enligt Europadomstolen.  

Vid prövning av om passivitetsrätten kan anses kränkt i ärenden och mål 
om skönsbeskattning får det således betydelse om den uppgiftsskyldige kan 
förklara orsaken till att inkomstdeklarationen inte har lämnats. Den upp-
giftsskyldige kan ha varit sjuk vid tillfället för deklarationsinlämningen eller 
av annan anledning inte kunnat deklarera. Om förklaringen kan läggas till 
grund för befrielse från skattetillägg enligt 51 kap. SFL, får skattetillägg inte 
tas ut.1380 Det bör förhålla sig på det viset att ansvaret för att lämna en sådan 
förklaring tillfaller den som är uppgiftsskyldig. Skatteverkets möjlighet att få 
sådan information på annan väg förefaller dock vara små, men om Skatte-
verket får sådan information så bör den beaktas vid prövning av skattetill-
äggsfrågan. Om Skatteverket eller domstolarna inte beaktar detta vid pröv-
ningen av skattetilläggsfrågan så skulle det kunna innebära en kränkning av 
passivitetsrätten.1381  

Om ärendet gäller en EU-rättslig fråga måste även passivitetsrätten enligt 
EU-stadgan beaktas. I detta avseende bör passivitetsrätten enligt EU-stadgan 
tolkas så att den i vart fall inte ger ett mindre skydd än vad som framgår av 
Europadomstolens rättspraxis.1382 Sammanfattningsvis kan det således kon-
stateras att så passivitetsrätten inte bör hamna i konflikt med skyldigheten 
att redovisa hur man har täckt sina levnadskostnader.1383  

                                                           
1380 Se ovan avsnitt 7.4.5. 
1381 Se ovan avsnitt 7.4.2 och 3.4.3 och jämför med RÅ 2009 ref. 27 med Condron 
v. The United Kingdom, Application no. 35718/97, 2 May 2000. 
1382 Se ovan avsnitt 1.3 och artikel 6 i EU-fördraget och artikel 51 i EU:s stadga. 
1383 Se ovan avsnitt 1.3 och 3.3.3, 6.2.2 och 7.4.2. Jämf. med Berger Noelle 1999, s. 
1035. 
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Om en uppgiftsskyldig är osäker avseende tolkningen av en viss materiell 
skatteregel så kan den uppgiftsskyldige t.ex. särskilt markera en fråga om 
detta under rubriken övrig upplysning i inkomstdeklarationen. Den upp-
giftsskyldige skulle också kunna lämna en bilaga till inkomstdeklarationen 
där frågeställningen samt eventuella skatteuträkningar anges. Den uppgifts-
skyldige skulle också kunna lämna ett yrkande om avdrag i sin deklaration, 
utan att göra själva avdraget i deklarationen. Om så har skett har Skattever-
ket att godta yrkandet och lägga det till grund för beslut om slutlig skatt eller 
besluta om utredning avseende avdraget. Om Skatteverket beslutar om att 
utreda yrkandet och finner det oriktigt så bör skattetillägg inte tas ut. Det 
beror på att ett oriktigt yrkande inte är samma sak som oriktig uppgift, vilket 
innebär att förutsättningarna för uttag av skattetillägg inte är uppfyllda vid 
oriktiga yrkanden. Det samma gäller om en uppgiftsskyldig har gjort en orik-
tig värdering, inte kan bevisa ett avdrag eller har lämnat tillräckliga uppgifter 
i sin inkomstdeklaration.1384 Under sådana förutsättningar aktualiseras som 
regel ingen konflikt mellan passivitetsrätten och uppgiftsskyldigheten. 

Skattetillägg får inte heller får tas ut om den uppgiftsskyldige har gjort 
rättelse på eget initiativ, om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning 
av avstämningsmaterial, om den uppgiftsskyldige har avlidit eller om belop-
pet som undanhållits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt.1385 
Rättelse på eget initiativ föreligger om en uppgiftsskyldige göra en rättelse av 
oriktig uppgift före dess att den uppgiftsskyldige har haft anledning att anta 
att Skatteverket har upptäckt felet. Under sådana förutsättningar får skatte-
tillägg inte tas ut enligt 49 kap. 10 § första stycket p. 2 IL.  

Om den uppgiftsskyldige däremot väntar för länge med att lämna in rät-
tade kompletterande uppgifter kan skattetillägg komma att tas ut. Europa-
domstolen prövade en liknande situation i rättsfallet Stain1386. Av rättsfallet 
går det att utläsa att passivitetsrätten inte innebär ett förbud mot att beakta 
uppgifter som lämnats av en uppgiftsskyldig på frivillig väg innan en ankla-
gelse om brott föreligger enligt artikel 6.1 i EKMR. Att det fanns en lagstif-
tad uppgiftsskyldighet ändrade inte Europadomstolens bedömning. Av 
rättsfallet följer således att passivitetsrätten inte omfattar rättelser på eget ini-
tiativ.  
                                                           
1384 Se ovan avsnitt 7.6.4. 
1385 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1386 Se ovan avsnitt 3.3.2 och rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 41552/98, 16 May 2000. 
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Det är också min bedömning att passivitetsrätten inte omfattar situationer 
där oriktiga uppgifter kan rättas med ledning av tillgängligt avstämnings-
material, om den uppgiftsskyldige har avlidit eller om beloppet som undan-
hållits genom felaktigheten eller passiviteten är obetydligt.1387 Det gäller un-
der förutsättning att Skatteverket inte har skickat ett vitesföreläggande om 
att den uppgiftsskyldige ska lämna uppgifter som kan komma att användas 
emot den uppgiftsskyldige i ett faktiskt eller potentiellt efterföljande förfa-
randet om skattetillägg och skattebrott. Om Skatteverket har ställt frågor av 
sådant slag i ett vitesföreläggande så skulle det alltså kunna uppstå konflikter 
mellan den uppgiftsskyldiges skyldighet att lämna övriga riktiga upplys-
ningar och rätten att vara passiv.1388 Passivitetsrätten bör således inte tolkas 
så som att den utgör en garanti om att undgå skattetillägg dvs. att en upp-
giftsskyldig åberopar passivitetsrätten medför inte ett förbud mot att ta ut 
skattetillägg.1389  

Passivitetsrätten aktualiseras i förfarandet om skattetillägg från och med 
tidpunkten då uppgiftsskyldiga kan anses ha blivit anklagad för brott enligt 
den autonoma innebörden i artikel 6.1 i EKMR så som begreppet anklagad 
kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis dvs. när en myndighet 
har företagit en åtgärd som har påverkat den uppgiftsskyldiga väsentligt.1390 
Därefter gäller passivitetsrätten som regel, men den är inte absolut.1391 

I de fall en uppgiftsskyldig inte har lämnat tillräckliga övriga upplysningar så 
kan Skatteverket efterfråga kompletterande uppgifter från den som är upp-
giftsskyldig. Skatteverket kan göra det genom att skicka förfrågningar till en-
skilda.1392 I dessa förfrågningar kan Skatteverket formulera frågeställningar 
till den uppgiftsskyldige. Skatteverket kan också t.ex. efterfråga kvitton av-
seende gjorda avdrag och motiveringar avseende avdragsrätt.1393 Skatteverket 
arbetar fortlöpande med att förbättra de elektroniska tjänsterna för inläm-

                                                           
1387 Se ovan avsnitt 7.4.4 och 7.4.5. 
1388 Se ovan avsnitt 3.3.5, 3.3.6, 4.3.1 och 4.3.3 
1389 Se ovan avsnitt 3.3.2. 
1390 Se ovan avsnitt 5.2.2.1. 
1391 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
1392 Prop. 2010/11:165 s. 460, s. 463. 
1393 Prop. 2010/11:165 s. 460, s. 463. 
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ning av deklarationer som förses med stöd för den som ska lämna deklarat-
ion. 1394 Arbetet inkluderar även möjliggörande av maskinella utskick av för-
frågningar.1395  

I prop. 2014/15:131 diskuterade regeringen huruvida Skatteverkets ut-
skick av förfrågningar var att jämställa med att ställa krav på uppgiftsskyldiga 
att lämna uppgifter.1396 Regeringen uttalade då att förfrågningar inte är att 
jämställa med krav eftersom Skatteverket då inte slutligen har bestämt om 
ett krav ska riktas emot den uppgiftsskyldige.1397 Uttalandet kan tolkas så att 
det inte finns någon uttrycklig lagstiftad skyldighet för uppgiftsskyldiga att 
besvara förfrågningar från Skatteverket. Om den uppgiftsskyldige har gjort 
ett avdrag men inte lyckats bevisa sin avdragsrätt, måste Skatteverket ändå 
kunna bevisa förekomst av oriktig uppgift för att skattetillägg ska tas ut.1398 
Det räcker alltså inte med att den uppgiftsskyldige till sitt försvar t.ex. anger 
att hunden har ätit upp alla kvitton eller låter bli att svara. Det bör inte för-
anleda uttag av skattetillägg1399 

Om Skatteverket får in svar på utskickade förfrågningar måste Skattever-
ket kontrollera om det finns några oriktiga uppgifter i underlaget för beskatt-
ningen innan beslut kan fattas.1400 För att göra en bedömning av om en oriktig 
uppgift har lämnats eller inte, sker normalt en jämförelse mellan uppgif-
terna i inlämnade handlingar och de faktiska förhållandena.1401 Vanligen be-
står den oriktiga uppgiften av oriktiga sifferuppgifter i kombination med fel-
aktiga eller på annat sätt bristfälliga redogörelser av sakförhållanden som 
har betydelse för Skatteverkets beslut i fråga om skatt eller avgift.1402 Till orik-

                                                           
1394 Prop. 2010/11:165 s. 495. 
1395 Prop. 2010/11:165 s. 495. 
1396 Prop. 2014/15:131 s. 103–104. 
1397 Prop. 2014/15:131 s. 103–104. 
1398 Se ovan avsnitt 7.6.2 samt ovan avsnitt 3.4.2 och Saunders v. The United King-
dom, Application no. 19187/91, 17 December 1996, p. 68. 
1399 Se förutsättningarna för uttag av skattetillägg vid oriktig uppgift i ovan avsnitt 
7.4.3. 
1400 Prop. 1971:10 s. 247. 
1401 Prop. 1971:10 s. 247. 
1402 Prop. 1971:10 s. 247. 
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tig uppgift hör även oriktiga sakuppgifter utan förbindelse till sifferuppgif-
ter.1403 Som exempel kan nämnas oriktig uppgift avseende till vilket inkomst-
slag en inkomst är hänförlig.1404 Även om uppgifterna som lämnas i svar på 
förfrågan kan komma att ligga till grund för uttag av skattetillägg så bör en 
förfrågan i sig inte innebär att den uppgiftsskyldiga har blivit anklagad för 
brott enligt artikel 6.1 i EKMR.1405 Även EU-domstolen har uttryckt att en 
begäran om upplysningar i sig inte aktualiserar konflikter mellan passivitets-
rätten och skyldigheten att lämna nödvändiga upplysningar till kommiss-
ionen.1406 En förfrågan från Skatteverket bör därför som regel inte orsaka 
konflikter mellan passivitetsrätten och skyldigheten att lämna övriga upplys-
ningar, men det finns undantag.   

Ett sådant undantag gäller om en person som är anklagad för brott har 
kallats till vittnesförhör i en annan process och förhörsledaren eller åklaga-
ren ställer frågor med koppling till brottsutredningen emot personen.1407 Om 
så sker kan det uppstå konflikt mellan passivitetsrätten och skyldigheten att 
vittna.1408 Det medför att ekonomiska sanktioner inte för dömas ut om en 
person som har blivit anklagad för brott underlåter att svara på frågor som 
har koppling till brottsanklagelsen emot den som ska vittna. Om så sker så 
har det skett en kränkning av passivitetsrätten. 

Om en uppgiftsskyldig inte har lämnat tillräckliga övriga upplysningar så kan 
Skatteverket också förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra uppgiftsskyl-
digheten enligt 37 kap. 2 § SFL.1409 Bestämmelsen gäller bl.a. om en upp-
giftsskyldig helt utelämnat uppgifter eller har lämnat otillräckliga eller fel-
aktiga uppgifter. Bestämmelsen omfattar således situationen att en uppgifts-

                                                           
1403 Prop. 1971:10 s. 247. 
1404 Prop. 1971:10 s. 247. 
1405 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Appli-
cation no. 19187/91, 17 December 1996 och jämför med SOU 2018:91 s. 158. 
1406 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-dom-
stolens dom av den 18 oktober 1989. 
1407 Se ovan avsnitt 3.3.7 och rättsfallet Marttinen v. Finland, Application no. 
19235/03, 21 April 2009. 
1408 Se ovan avsnitt 3.3.7 och Marttinen v. Finland, Application no. 19235/03, 21 
April 2009 p. 76. 
1409 37 kap. 2 § SFL. 
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skyldig har lämnat en inkomstdeklaration alternativt lämnat uppgifter på an-
nat sätt, men utelämnat uppgifter som personen varit skyldig att lämna. Be-
stämmelsen avser uppgifter som uppgiftsskyldiga är skyldiga att lämna utan 
förelägganden. Syftet med föreläggande är således att förmå uppgiftsskyldiga 
att fullgöra sin befintliga uppgiftsskyldighet enligt SFL, men den skapar inte 
någon utökad uppgiftsskyldighet.1410  

Ett föreläggande kan vara med eller utan vite. Om en uppgiftsskyldig inte 
har fullgjort sin uppgiftsskyldighet genom att t.ex. lämna uppgifter i dekla-
rationen som uppenbart inte kan läggas till grund för beskattning, så får 
Skatteverket använda ett vitesföreläggande i syfte att söka förmå den upp-
giftsskyldiga att fullfölja uppgiftsskyldigheten enligt 31 kap. 3 § SFL.1411 Ett 
föreläggande får också förenas med vite om det skickas till en uppgiftsskyl-
dig som inte fullgjort sin uppgiftsskyldighet t.ex. i samband med revision,1412 
kontroll av kassaregister1413 eller kontroll av kontrollremsa, uppgifter från 
journalminne eller tömningskvitton1414.1415 Förelägganden får förenas med 
vite även i andra situationer om det finns anledning att anta att föreläggandet 
inte kommer att följas.1416 

Ett föreläggande som har förenats med vite måste som regel föregås av 
ett föreläggande utan vite som inte har uppfyllts.1417 Det ankommer dock på 
myndigheterna själva att besluta vem föreläggandet ska riktas emot.1418 När 
ett föreläggande skickas till en uppgiftsskyldig beror det ofta på att personen 
inte har lämnat de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta 
riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster.1419 Enligt 
44 kap. 2 § första stycket SFL ska ett vitesföreläggande också innehålla upp-
gifter om vem som är adressat. Adressaterna kan vara en eller flera fysiska 

                                                           
1410 Prop. 2010/11:165 s. 403. 
1411 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, supple-
ment 1, 2014. 
1412 41 kap. 12 § SFL, prop. 2010/11:165 s. 882. 
1413 42 kap. 5 § andra stycket SFL. 
1414 42 kap. 7 § andra stycket SFL.  
1415 44 kap. 1 § SFL. 
1416 41 kap. 12 § SFL. 
1417 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, upplaga 3:1, Poland, 2016 s. 86. 
1418 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, supple-
ment 1, 2014. 
1419 Prop. 2010/11:165, s. 882. 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 257
  

eller juridiska personer. Dessa ska vara namngivna i vitesföreläggandet.1420 
Det ska också finnas uppgifter om när vitesföreläggandet senast måste efter-
följas.1421 Det finns dock situationer när ett föreläggande inte får förenas med 
vite. Dessa situationer anges bl.a. i 44 kap. 3 § SFL om vitesföreläggande-
förbudet.  

Som ovan angivits infördes vitesföreläggandeförbudet i svensk skatteför-
faranderättsliga lagstiftningen med syfte att bl.a. anpassa skatteförfarandet 
efter passivitetsrättens enligt EKMR.1422 I 44 kap. 3 § första stycket p. 1–2 
SFL anges att ett föreläggande inte får förenas med vite om det finns anled-
ning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straff-
belagd eller kan leda till uttag av skattetillägg, under förutsättning att föreläg-
gandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta 
gärningen. Enligt andra stycket gäller bestämmelserna i första stycket även 
ställföreträdare för den juridiska personen om den som ska föreläggas är en 
juridisk person.1423 I sådana situationer får den uppgiftsskyldige inte föreläg-
gas vid vite att medverka i en utredning om beskattningsfrågor som har sam-
band med den misstänkta gärningen.1424  

Frågan om när vitesföreläggandeförbudet inträder har prövats av HFD i 
RÅ 2007 ref. 23.1425 Rättsfallet gällde en uppgiftsskyldig som förelagts med 
vite om 100 000 kr att inom 10 dagar inkomma med kontoutdrag avseende 
bankkonto i utlandet under en viss angiven tidsperiod. Skatteverket hade 
via en tredjemansrevision fått in uppgifter om att den uppgiftsskyldige an-
vänt kontokortet i Sverige för uttag och betalning. Den uppgiftsskyldige upp-
gav till Skatteverket att hen inte visste något om det utländska bankkontot, 
men bekräftade att hen hade ett konto i en utländsk bank. HFD hade att ta 

                                                           
1420 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, Norstedts 
Juridik AB, supplement 1, 2014. 
1421 Almgren & Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, supple-
ment 1, 2014. 
1422 Se ovan avsnitt 1.1. 
1423 Prop. 2010/11:165 s. 883, Paragrafen ersätter 3 kap. 6 § andra stycket och 12 § 
fjärde stycket andra meningen TL, 23 kap. 2 § första stycket SkBrL, 17 kap. 9 § 
LSK, 8 § andra stycket lagen om deklarationsombud, 18 § andra stycket bransch-
kontrollagen och 29 § andra stycket kassaregisterlagen. 
1424 Prop. 2010/11:165 s. 448 och s 884. 
1425 RÅ 2007 ref. 23 och RÅ 2007 not. 84. 
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ställning till huruvida den uppgiftsskyldige var skyldig att betala vitet om 
100 000 kr.1426  

Av domen framgår följande. EKMR införlivades i svensk nationell rätt år 
1995 och gäller som svensk lag sedan dess.1427 Enligt artikel 6.1 i EKMR 
framgår att var och en som är anklagad för brott har rätt till en offentlig 
rättegång inom skälig tid och inför en opartisk domstol.1428 I domen bekräftar 
HFD att passivitetsrätten ingår i rättvis rättegång. Enligt HFD innebär passi-
vitetsrätten att en person som vägrar att lämna in handlingar med för hen 
besvärande innehåll, inte får straffas eller bli föremål för tvångsåtgärder i 
syfte att förmås till att lämna de efterfrågade uppgifterna.1429 Av Europadom-
stolens och EU-domstolens rättspraxis går det att utläsa att graden och ka-
raktären av det eventuella tvång som har använts vid bevissäkringen måste 
beaktas som ett kriterium vid prövningen av om passivitetsrätten kan anses 
kränkt eller inte.1430 Detta kriterium kommer också som ovan till uttryck i 12 
§ FUK som kan tolkas så att den som är uppgiftsskyldig och skäligen miss-
tänkt för skattebrott inte får tvingas till att lämna själv-belastande informat-
ion.1431  

Av domen följer också att passivitetsrätten gäller efter förslag till beslut 
om skattetillägg samt efter revisionspromemorian samt att det därför inte 
bör bli aktuellt att kräva uppgifter genom vite efter dessa tidpunkter.1432 HFD 
konstaterade därutöver att avsikten med vitesföreläggandeförbudet var att 
det skulle inträda vid samma tidpunkt som det fanns anledning att anta att 
en uppgiftsskyldig hade gjort sig skyldig till skattebrott.1433  

För det första kan det konstateras att dessa regler har förändrats sedan år 
2007 när målet togs upp till prövning i HFD. Numera får inte Skatteverket 

                                                           
1426 RÅ 2007 ref. 23. 
1427 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
1428 Se ovan avsnitt 3.2.1. 
1429 RÅ 2007 ref. 23. 
1430 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-dom-
stolens, 18 oktober 1989, p. 35-36. samt avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. 
Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
1431 Se ovan avsnitt 1.1.2 och Ingelström, Lüning, Nebelius & Sandén, Kommenta-
rer till 12 § FUK, publicerat i Zeteo den 2 oktober 2017. 
1432 RÅ 2007 ref. 23. 
1433 RÅ 2007 ref. 23. 
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ge ett förslag till beslut om att ta ut skattetillägg om Skatteverket dessförin-
nan har gjort en anmälan om skattebrott enligt 17 § SkBrL.1434 Det borde 
därför medföra att det inte kan bli aktuellt att kräva uppgifter genom vite 
efter ett förslag till beslut om skattetillägg eller ett förslag till beslut om slut-
liga skatt som föregåtts av en anmälan om skattebrott. 

Om ett vitesföreläggande skickas till en uppgiftsskyldig efter dessa tid-
punkter så uppstår konflikt mellan skyldigheten att lämna övriga upplys-
ningar enligt 31 kap. 3 § SFL och passivitetsrätten. Konflikten orsaks av att 
syftet med vitesföreläggandet är att söka förmå den uppgiftsskyldige till att 
lämna uppgifter. I en sådan situation skulle vitet således innebära en kränk-
ning av passivitetsrätten dvs. om en person blir anklagad för brott och där-
efter vägrar att lämna in muntliga uppgifter eller andra handlingar som 
skulle kunna användas emot hen i ett faktiskt eller potentiellt efterföljande 
straffrättsligt förfarande, så får personen inte bli föremål för tvångsåtgärder 
så som vite i syfte att förmås till att lämna de efterfrågade uppgifterna. 

Enligt HFD finns det också viktiga skillnader mellan förutsättningarna för 
uttag av skattetillägg på grund av oriktig uppgift och påföljd på grund av skat-
tebrott. En av dessa skillnader består i att skattebrott förutsätter att den orik-
tiga uppgiften har lämnats med uppsåt, vilket inte förutsätts vid uttag av skat-
tetillägg på grund av oriktig uppgift. På grund av denna skillnad gör HFD 
bedömningen att vitesföreläggandeförbudet kan inträda även när det finns 
anledning att anta att en uppgiftsskyldig har lämnat oriktig uppgift. Mot 
denna bakgrund kommer HFD fram till slutsatsen att vitesföreläggandeför-
budet är tillämpligt i förevarande mål. Den uppgiftsskyldige behöver således 
inte betala vitet om 100 000 kr.1435  

RÅ 2007 not. 84 avsåg också en utredning som genomförts av Skattever-
ket om en uppgiftsskyldig som hade haft ett kontokort registrerat i utlandet. 
Skatteverket hade fattat misstankar om att den uppgiftsskyldige eventuellt 
hade oredovisade inkomster från utlandet. Av den anledningen hade den 
uppgiftsskyldige vid vite förelagts att inkomma med kontoutdrag från sin 
utländska bank. Den uppgiftsskyldige följde inte vitesföreläggandet, utan 
angav att det inte funnits några inkomster i utlandet. I målet bekräftar HFD 
sitt tidigare uttalande om att begreppet finns anledning att anta i 3 kap. 6 § 
andra stycket TL, numera 44 kap. 3 § SFL, överensstämmer med uttrycket 
i 23 kap. 1 § RB där det anges att en förundersökning ska inledas så snart 
det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett 
                                                           
1434 Se spärreglerna i 49 kap. 10a-c §§ SFL 
1435 RÅ 2007 ref. 23. 
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brott som hör under allmänt åtal har förövats. Trots detta har HFD som 
också ovan angivits uttryckt att begreppet finns anledning att anta i 44 kap. 
3 SFL och 23 kap. 1 § RB inte tar sikte på exakt samma omständigheter. 
Enligt HFD beror det på att ansvar enligt SkBrL förutsätter att uppsåt eller 
grov oaktsamhet kan styrkas. Så är inte fallet vid uttag av skattetillägg. Då 
kan det vara tillräckligt att en uppgiftsskyldig har lämnat en oriktig uppgift 
eller har utelämnat en uppgift som hen varit skyldig att lämna. Enligt HFD 
innebär det att det kan finnas anledning att anta att skattetillägg kan komma 
att tas ut även i ett mål där det inte finns anledning att anta att den skattskyl-
dige begått en gärning som är straffbelagd enligt SkBrL.1436 Det beror på att 
ansvar enligt SkBrL förutsätter att uppsåt eller oaktsamhet kan styrkas.1437  

Av domen går det att utläsa att vitesföreläggandet som hade skickats till 
den uppgiftsskyldige hade syftat till att få fram uppgifter om inkomster som 
inte hade redovisats i deklarationen, men som enligt Skatteverket borde ha 
redovisats. Av den anledningen har Skatteverket haft anledning att anta att 
uppgiftslämnande varit förenat med sådana brister att skattetillägg skulle 
kunna komma att påföras den uppgiftsskyldige. Vitesföreläggandeförbudet 
i 44 kap. 3 § SFL var således tillämpligt.1438 

HFD:s argumentation bör därför tolkas så att vitesföreläggandeförbudet 
gäller från och med den tidpunkt då det finns anledning att anta att en orik-
tig uppgift har lämnats. Det bör i sin tur kunna medföra att också skattetill-
lägget i sig kan komma att utgöra en kränkning av passivitetsrätten om det 
används i syfte att söka förmå en uppgiftsskyldig att lämna uppgifter efter 
tidpunkten då det har funnits anledning att anta att oriktig uppgift har läm-
nats.1439  

I rättsfallet JB1440 prövade Europadomstolen en liknande situation. Rätts-
fallet gällde ett föreläggande som hade förenats med ekonomisk sanktion. 
Med anledning av det aktualiserades passivitetsrätten. Europadomstolen 
prövade om den ekonomiska sanktionen kunde anses utgöra en kränkning 
av passivitetsrätten. Europadomstolen kom fram till att föreläggandet hade 
inneburit en kränkning av passivitetsrätten på grund av att myndigheterna 
genom föreläggandet dels hade efterfrågat material som myndigheterna 
                                                           
1436 RÅ 2007 ref. 23. 
1437 RÅ 2007 not. 84. 
1438 RÅ 2007 not. 84. 
1439 Se ovan avsnitt 7.3.2. 
1440 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet J.B. v. Switzerland, Application no. 
31827/96, 3 May 2001.  
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själva inte kunde få tag på, dels att materialet hade kunnat läggas till grund 
för straffrättslig påföljd.  

EU-domstolen för ett liknande resonemang i rättsfallet Dalmine.1441  Av 
det rättsfallet framgår det att kommissionen efterfrågade information om 
möten som den klagande inte hade hittat några handlingar om. Kommiss-
ionen ville därför att den klagande skulle beskriva mötena, vilka beslut som 
antagits under dessa, vilka handlingar som erhållits före och efter de om-
nämnda mötena, den uppdelning av marknaden som diskuterats i förhål-
lande till geografiska zoner, priser som diskuterats etc.1442 Kommissionen ut-
talade att rätten att inte ange sig själv var tillämplig avseende begäran om 
upplysningar som innebär en skyldighet att svara vid vite. Enligt kommiss-
ionen ingick inte omnämnda frågor bland de frågor som krävde ett svar 
enligt vitesföreläggandet i beslutet den 6 oktober 1997 och den sökande 
hade inte kunnat motbevisa detta.1443 

En skillnad mellan EU-domstolens argumentation och Europadomsto-
lens argumentation utgörs således av att EU-domstolen, till skillnad från 
Europadomstolen, synes göra skillnad mellan muntliga uppgifter som inte 
funnits nedtecknade före ett föreläggande och skriftliga uppgifter som har 
funnits nedtecknade innan föreläggandet. Av EU-domstolens rättspraxis går 
det således att utläsa att förelägganden som förenats med en ekonomisk 
sanktion och som avser muntliga uppgifter som inte finns nedtecknade bör 
anses utgöra kränkning av passivitetsrätten. Denna distinktion har enligt min 
tolkning inte uttryckligen beaktats av svenska domstolar eller av Europa-
domstolen.  

Något som dock framstår som klart är att vitesförelägganden väsentligen 
påverkar uppgiftsskyldiga. Det framgår av Europadomstolens rättspraxis, 
EU-domstolens rättspraxis och av svensk rättspraxis.1444 Passivitetsrätten bör 
därför anses utgöra ett hinder mot att den som är uppgiftsskyldig genom 

                                                           
1441 Se ovan avsnitt 4.3.3 och Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-
domstolens dom av den 25 Januray 2007. 
1442 Se ovan avsnitt 4.3.3 och Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-
domstolens dom av den 25 Januray 2007, p. 31. 
1443 Se ovan avsnitt 4.3.3 och Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-
domstolens dom av den 25 Januray 2007, p. 32. 
1444 Se ovan avsnitt 2.4.2 och rättsfallet Funke v. France, Application no. 10828/84, 
25 February 1993 samt RÅ 2007 ref. 23. 
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vitesföreläggande tvingas till att lämna uppgifter som sedan kan användas 
mot hen i ett faktiskt eller potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande.1445  

 
I SOU 2018:91 anges följande: 

”Att Skatteverket har en befogenhet att kräva in uppgifter och att den enskilde såle-
des har en motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot myndigheten strider i sig inte 
mot rätten att inte behöva belasta sig själv i artikel 6. Däremot bör skyldigheten för 
Skatteverket att beakta rätten att inte belasta sig själv i vissa fall innebära en begräns-
ning av möjligheterna att använda sig av sanktionerade förelägganden. Den enskilde 
får inte tvingas att lämna uppgifter som sedan kan användas mot honom eller henne 
i en skattetilläggsprocess eller en process rörande rapporteringsavgift.”1446 

Av förarbetsuttalanden går det också att utläsa att ett föreläggande om att 
underteckna en begäran om omprövning inte får förenas med vite. Det be-
ror på att effekten av att ett föreläggande om undertecknande av en begärd 
omprövning inte följs, är att Skatteverket inte kan göra en omprövning av 
ärendet. Skatteverket ska inte kunna tvinga en uppgiftsskyldig att genomföra 
en ofullständig inledd omprövning.1447  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om en uppgiftsskyldig t.ex. 
inte har lämnat inkomstdeklaration enligt 30 kap. 1 § och 32 kap. 1 § SFL 
får Skatteverket ålägga personen att lämna deklaration eller komplettera re-
dan lämnade uppgifter genom ett föreläggande.1448 Som tidigare konstaterats 
innebär skyldigheten att lämna inkomstdeklaration i sig inte någon konflikt 
med passivitetsrätten.1449 Däremot kan en sådan konflikt uppstå om Skatte-
verket genom vitesföreläggande söker förmå en uppgiftsskyldig att fullgöra 
skyldigheten att lämna övriga upplysningar om uppgifterna skulle kunna läg-
gas till grund för uttag av skattetillägg i ett faktisk eller potentiellt efterföl-
jande förfarande om skattetillägg och skattebrott. Förelägganden förefaller 
därför ha en mer tvingande karaktär i jämförelse med förfrågningar och bör 
som regel omfattas av passivitetsrätten. 

                                                           
1445 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Appli-
cation no. 19187/91, Application no. 19187/91, 17 December 1996, Se även 
SOU 2018:91 s. 158. 
1446 SOU 2018:91 s. 276  
1447 Prop. 2010/11:165 s 883. 
1448 Prop. 2010/11:165 s. 405. 
1449 Se ovan avsnitt 3.3.3. 
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Konflikter kan därför orsakas på grund av att bestämmelsen i 44 kap. 3 
§ SFL om vitesförelägganden gäller den som är eller kan antas vara upp-
giftsskyldig. Om en uppgiftsskyldig inte följer ett föreläggande så får ett ef-
terföljande föreläggande förenas med vite, handlingen kan även eftersökas 
och omhändertas med andra tvångsmedel.1450 Ett föreläggande måste därför 
ses som en uppmaning till den enskilde att lämna behövliga uppgifter till 
Skatteverket och det finns i regel inget som hindrar Skatteverket från att 
åberopa uppgifterna i ett efterföljande straffrättsligt förfarande om skattetill-
lägg och skattebrott där den uppgiftsskyldiges passivitet får läggas till grund 
för uttag av skattetillägg.1451 Men om informationen har tvingas fram kan det 
innebära en kränkning av passivitetsrätten att använda informationen mot 
den som har anklagats för brott under ett senare skede i förfarandet.1452  

Av Europadomstolens rättspraxis följer att myndigheters befogenheter att 
begära in uppgifter inte i sig själva innebär att passivitetsrätten måste beak-
tas.1453 Information i form av anteckningar eller svar på frågor som till en 
början kan verka ha en icke-fällande karaktär, kan komma att användas i ett 
straffrättsligt förfarande till stöd för ett åtal emot enskilda.1454 Underlåtenhet 
att besvara ett föreläggande kan som här framgått resultera i ett vitesförläg-
gande eller att handlingar omhändertas genom tvång och bör därför påverka 
en uppgiftsskyldig väsentligt.1455 Med hänsyn till vad som framkommit ovan 
bör därför förelägganden, vitesförelägganden och skattetillägget i sig, med-
föra en skyldighet för Skatteverket och åklagaren att beakta passivitetsrätten 
i förfarandet om skattetillägg.  

                                                           
1450 Prop. 2010/11:165 s. 616. 
1451 Se 1, 3 & 7 §§ lag (2015:632) om talan om skattetilläggg i visa fall samt ovan 
avsnitt 1.2. 
1452 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, Application no. 
19187/91, 17 December 1996. 
1453 Se ovan avsnitt 3.3.2 rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom, Applica-
tion no. 41552/98, 16 May 2000. 
1454 Se ovan avsnitt 1.1.2, 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, 
Application no. 19187/91, Application no. 19187/91, 17 December 1996. 
1455 Se ovan avsnitt 2.4.2, 3.4.1, 3.4.2 och rättsfallen Funke v. France, Application 
no. 10828/84, 25 February 1993, J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 
May 2001 och Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, Ap-
plication no. 19187/91, 17 December 1996. 
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Om den uppgiftsskyldige har lämnat kompletterande upplysningar efter att 
ha fått en förfrågan eller ett föreläggande från Skatteverket, kan Skatteverket 
skicka ett förslag till beslut, tidigare kallat övervägande, om Skatteverket fun-
nit anledning att ändra beslutsunderlaget till nackdel för den uppgiftsskyl-
dige.1456 Efter att den uppgiftsskyldige har mottagit ett förslag till beslut om 
skattetillägg, så har den uppgiftsskyldige tid på sig att bemöta förslaget samt 
att inkomma med ytterligare uppgifter. I förslaget anges det senaste datumet 
som den uppgiftsskyldige ska ha lämnat kompletterande uppgifter. När den 
uppgiftsskyldiges tid för att besvara förslaget har gått ut, fattar Skatteverket i 
regel ett beslut i frågan baserat på det underlag som dittills framkommit. 
Om den uppgiftsskyldige har besvarat förslaget, har Skatteverket skyldighet 
att ta hänsyn till den uppgiftsskyldiges lämnade uppgifter. Om uppgifterna 
inte påverkar Skatteverkets bedömning, eller påverkar bedömningen till 
den uppgiftsskyldiges fördel, kan beskattningsbeslut fattas direkt. Om upp-
gifterna istället påverkar bedömningen till nackdel för den uppgiftsskyldiges, 
bör ett nytt förslag till beslut skickas till den uppgiftsskyldige. Den uppgifts-
skyldige har då möjlighet att återigen inkomma med uppgifter. Därefter kan 
beslut om slutlig skatt fattas.1457  

Ett förslag till beslut kan alltså ha olika innehåll beroende på vilken be-
dömning som Skatteverket har gjort i beskattningsärendet. Det bör medföra 
att Skatteverkets förslag till beslut också påverkar uppgiftsskyldiga på olika 
sätt. Av Europadomstolens rättspraxis framgår t.ex. att uppmaningar från 
myndigheter till en enskild om att betala ekonomisk sanktion för att inte bli 
dömd till strängare straff bör anses utgöra en åtgärd som väsentligt påverkar 
enskilda.1458 I målen Funke1459 och JB1460 har de uppgiftsskyldiga som också 
tidigare angivits blivit ekonomiskt sanktionerade på grund av underlåtelse 

                                                           
1456 Se ovan avsnitt 7.5.3 och 7.5.4. 
1457 Se ovan avsnitt 7.5.2, 7.5.3 och 7.5.4. 
1458 Se ovan avsnitt 3.2.2 och rättsfallet Deweer v. Belgium, Application no. 6903/75, 
27 February 1980, p. 51 (a). 
1459 Se ovan avsnitt 2.4.2, Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 
1993. 
1460 Se ovan avsnitt 3.4.1 J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 
2001.  
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att följa straffsanktionerad uppgiftsskyldighet. I båda dessa rättsfall konsta-
terade Europadomstolen att passivitetsrätten var tillämplig.1461 Att passivitets-
rätten bör beaktas i samband med att frågan om skattetillägg aktualiseras 
framgår också av 44 kap. 3 § SFL och i svensk rättspraxis.1462 Passivitetsrätten 
bör således beaktas i utredningar där skattetillägg kan aktualiseras.1463 

I förslaget till beslut bör Skatteverket ange om det finns förutsättningar 
för att ta ut skattetillägg eller inte. Frågan prövas enligt 49 kap. 4–5 §§ SFL.1464 
Om en uppgift är att bedöma som ej oriktig enligt 49 kap. 5 § SFL eller om 
Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet har väckts1465 eller om det av an-
nan anledning inte finns förutsättningar för att ta ut skattetillägg1466 så bör 
förslaget till beslut inte orsaka konflikter mellan den uppgiftsskyldiges skyl-
dighet att lämna uppgifter och dennes rätt att vara tyst och inte belasta sig 
själv, men det kan göra det. En orsak till att konflikter kan uppstå beror på 
att skattetillägg inte får tas ut om den som är uppgiftsskyldig har blivit an-
mäld för skattebrott enligt 17 § SkBrL.1467 Skatteverket har dock ingen skyl-
dighet enligt SFL att informera den som är uppgiftsskyldig om att denna har 
blivit anmäld för skattebrott eller om passivitetsrätten och dess innebörder.  

Rättspraxis från Europadomstolen kan dock tolkas så att passivitetsrätten 
innebär en rätt till information om passivitetsrätten.1468 Det innebär att om 
en person har blivit anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i 
artikel 6 i EKMR så har personen alltså rätt att få information om passivi-
tetsrätten. Om sådan information inte har lämnats i rätt tid och personen 
därefter fälls till ansvar för brott på grund av information som hen lämnat 
efter att en sådan anklagelse föreligger, så har det som regel skett en kränk-
ning av artikel 6 i EKMR.1469  

                                                           
1461 Se ovan avsnitt 2.4.2. 
1462 Se ovan avsnitt 8.3.3.1 och rättsfallet RÅ 2007 ref. 23. 
1463 Se ovan avsnitt 8.3.4. 
1464 Se ovan kapitel 7 och avsnitt 7.4. 
1465 Se ovan avsnitt 7.5.4.4 och 7.5.5. 
1466 Se ovan avsnitt 7.4.4 och 7.4.5.  
1467 49 kap. 10 a § SFL samt ovan avsnitt 7.4.4. 
1468 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
1469 Se ovan avsnitt 3.4.5 och rättsfallet Ibrahim and others v. the United Kingdom, 
Application nos. 50541/08, 50573/08 and 40351/09, 13 September 2016. 
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Rätten till information om passivitetsrätten framgår också i EU:s direktiv 
2012/13/EU artikel 3 st. 1 (e)1470 och av 12 § FUK.1471 12 § FUK gäller dock 
den som är misstänkt för skattebrott. I detta avseende finns det således 
skilda tolkningar om när information om passivitetsrätten bör ges, vilket kan 
orsaka oåterkalleliga konflikter mellan passivitetsrätten och skyldigheten att 
lämna övriga riktiga upplysningar enligt 31 kap. 3 § SFL och 49 kap. 5 § 
SFL. Enligt min uppfattning förefaller det oklar huruvida undantag kan gö-
ras från skyldigheten att informera om passivitetsrätten. 

Om Skatteverket finner anledning att anta att brott enligt SkBrL lag har be-
gåtts så har Skatteverket en skyldighet att göra en anmälan om detta till åkla-
garen enligt 17 § SkBrL. Ett sådant brott kan t.ex. bestå i att en uppgiftsskyl-
dig underlåter att deklarera eller på ett annat sätt än muntligen uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har lämnar oriktig uppgift.1472 Undantag från anmälnings-
skyldigheten gäller om det kan antas att brottet inte kommer att medföra 
påföljd enligt SkBrL lag eller om anmälan av annat skäl inte behövs, 17 § 
SkBrL. 

Både Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis om passivitets-
rätten tolkas så att passivitetsrätten kan omfatta administrativa förfaranden 
som har en konkret länk till ett straffrättsligt förfarande.1473 En anmälan om 
skattebrott bör innebära att en sådan konkret länk mellan det administrativa 
och det straffrättsliga skatteförfarandet föreligger. Det beror på att oriktiga 
uppgifter som utreds i det administrativa skatteförfarandet kan komma att 
leda till beslut om uttag av skattetillägg och andra straffrättsliga påföljder i 
ett faktiskt eller potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande om skatte-
tillägg om skattebrott. Passivitetsrätten bör således beaktas vid anmälan en-
ligt 17 § SkBrL. 

I frågan om utredningen och förfarandet om skattetillägget i brottmåls-
processen tillämpas som huvudregel vad som är föreskrivet för det brottmål 

                                                           
1470 Se ovan avsnitt 4.4. 
1471 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
1472 2 § SkBrL 
1473 Se ovan avsnitt 3.3.6 och rättsfallen Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 
8 April 2004 och Rieg v. Austria, Application no. 63207/00, 24 March 2005, se 
också ovan avsnitt 2.4.1 och 4.3.1 och Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, 
EG-domstolens, 18 oktober 1989 p. 33. 
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som skattetillägget har samband med.1474 Tvångsmedel enligt 24–28 §§ RB 
får dock inte tillämpas avseende skattetillägget.1475 Det innebär att tvångs-
medlen som t.ex. häktning, reseförbud, kvarstad, beslag och hemlig avlyss-
ning av elektronisk kommunikation m.m. eller husrannsakan, inte får an-
vändas avseende skattetilläggsfrågan.1476 Behövs dessa åtgärder för brottmå-
let, får det däremot användas i detta avseende1477 och om det vid genomfö-
randet av sådana åtgärder framkommer information, får informationen an-
vändas för skattetilläggsfrågan.1478 Det gäller under förutsättning att inte an-
vändningsbegränsningar eller dylikt förhindrar detta.1479 När det t.ex. gäller 
tvångsmedlet betalningssäkring föreslog regeringen att Skatteverket ska 
kunna ansöka om betalningssäkring även för ett skattetillägg som kan 
komma att beslutas av allmän domstol.1480 

I rättsfallet Funke1481 går det att utläsa att husrannsakan innebär en åtgärd 
som väsentligen påverkar den enskilde. Rättspraxis från Europadomstolen 
bör således tolkas så att den mot vilken husrannsakan företas emot måste 
anses väsentligt påverkad och därför anklagad för brott enligt artikel 6.1 i 
EKMR. Det medför att personen har rätt att vara tyst vid husrannsakan. 
Europadomstolen har även prövat frågan om hemlig telefonavlyssning 
kunde anses kränka passivitetsrätten.1482 Utgången i målen varierade. Rätts-
fallet Allan1483 gällde en person som blivit anklagad för brott och hade place-
rats i en cell tillsammans med en polisinformatör. Eftersom polisinforma-
tören fick hen att erkänna sig skyldig till brott och erkännandet hade använts 
emot hen så kom Europadomstolen till slutsatsen att det hade skett en 
                                                           
1474 4 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1475 4 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1476 Prop. 2014/15:131 s. 254. 
1477 Prop. 2014/15:131 s. 254. 
1478 Prop. 2014/15:131 s. 254. 
1479 Prop. 2014/15:131 s. 254 och 134–136. 
1480 Prop. 2014/15:131 s. 133. 
1481 Se ovan avsnitt 2.4.2 och Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 Feb-
ruary 1993. 
1482 Se ovan avsnitt 3.4.4 och rättsfallen P.G and J.H. v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 44787/98, 25 September 2001, Allan v. the United Kingdom, Appli-
cation no. 48539/99, 5 November 2002 och Bykov v. Russia, Application no. 
4378/02, 10 March 2009. 
1483 Se ovan avsnitt 3.4.4 Allan v. the United Kingdom, Application no. 48539/99, 5 
November 2002. 
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kränkning av passivitetsrätten. Orsaken till detta var att konversationen mel-
lan den anklagade och polisinformatören kunde likställas med ett förhör. I 
de andra två rättsfallen där hemlig telefonavlyssning förekommit kom Euro-
padomstolen till motsatt slutsats. Orsaken till det var att personerna uttalat 
sig av fri vilja. Om en konversation kan likställas med ett förhör så har Euro-
padomstolen således kommit fram till att situationen omfattas av passivitets-
rätten.1484  

Frågan om det innebar en kränkning av bl.a. artikel 6 i EKMR att åbe-
ropa hemlig telefonavlyssning som bevisning inför svenska nationella dom-
stolar prövades i NJA 2003 s. 323. I rättsfallet tog HD ställning till frågan 
om s.k. överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning fick åberopas 
som bevisning i brottmål och vilket bevisvärde som sådan information 
kunde få.1485 HD angav att det saknas positiv lagstiftning avseende huruvida 
överskottsinformation fick läggas fram som bevisning under en domstols-
process.1486 Därefter hänvisar HD till huvudregeln 35 kap. 1 § RB där det 
anges att rätten ska, efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit, 
avgöra vad i målet som är bevisat.1487 Enligt HD innebär det att allt som har 
ett bevisvärde får förebringas som bevis inför domstol.1488 Bevisföringen är 
således fri i situationer när ett bevis inte har tillkommit i föreskriven ord-
ning, men också i situationer där det råder oklarheter om hur beviset har 
kommit fram.1489 HD hänvisar därefter till Europadomstolens rättspraxis, 
där det framgår att frågan om vilken utredning som får läggas fram inför en 
nationell domstol i första hand är en angelägenhet för den nationella rätts-
ordningen.1490 HD kommer fram till att det saknas anledning att anta att te-
lefonavlyssningen skulle stå i strid med lag. Det var därför tillåtet för Rikså-
klagaren att åberopa överskottsinformationen från den hemliga telefonav-
lyssningen som bevis.1491  
                                                           
1484 Se ovan avsnitt 3.4.4 och jämför rättsfallen P.G and J.H. v. The United King-
dom, Application no. 44787/98, 25 September 2001, Bykov v. Russia, Applica-
tion no. 4378/02, 10 March 2009 med Allan v. the United Kingdom, Application 
no. 48539/99, 5 November 2002. 
1485 NJA 2003 s. 323. 
1486 NJA 2003 s. 323. 
1487 35 kap. 1 § första stycket RB. 
1488 NJA 2003 s. 323. 
1489 NJA 2003 s. 323. 
1490 NJA 2003 s. 323. 
1491 NJA 2003 s. 323. 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 269
  

Av ovan kan det alltså konstateras att även om tvångsmedel som huvud-
regel inte får användas avseende skattetillägget, så kan lagen tolkas så att 
underlag som säkras genom tvångsmedel med anledning av skattebrottet får 
läggas till för uttag av skattetillägg i straffrättsliga förfaranden. Det framstår 
därför som viktigt att i sammanhanget notera att alla tvångsmedel, inklusive 
hemlig telefonavlyssning, innebär ett ingrepp i den privata sfären.1492 Hemlig 
telefonavlyssning kan betraktas som ett allvarligt ingrepp i den personliga 
integriteten, just för att de är hemliga.1493 Det innebär att avlyssnaren kan 
höra förtroliga samtal mellan människor, utan dess medgivande eller vet-
skap.1494 I många fall får den som har utsatts för det hemliga tvångsmedlet 
aldrig veta att det har skett.1495 Om telefonavlyssning ska tillåtas, bör det i 
sådana fall reserveras för sådana fall då det allvarliga ingreppet kan godtas 
med hänsyn till det intresse som utgör motivet.1496 

Om en uppgiftsskyldig får en förfrågan1497 eller ett föreläggande1498 efter att 
den uppgiftsskyldige har blivit anmäld för skattebrott så framstår det som 
klart att passivitetsrätten bör beaktas. Däremot framstår det som oklart hur 
passivitetsrätten bör beaktas. Vägledning i detta avseende kan hämtas ur 44 
kap. 3 § SFL, där det som tidigare angivits stadgas att ett föreläggande inte 
får förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska före-
läggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till bl.a. skat-
tetillägg och att föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband 
med den misstänkta gärningen.1499 En uppgiftsskyldig som har blivit anmäld 
för skattebrott bör därför inte föreläggas att lämna uppgifter avseende en 
oriktiga uppgift eller andra uppgifter som föranlett anmälan om skattebrott. 

Vägledning kan också hämtas från 36 kap. 1 § RB anges att var och en, 
som inte är part i målet, får höras som vittne. Innebörden av detta kan be-
skrivas så att man överhuvudtaget inte har velat utsätta den som är part i ett 
mål för frestelsen att ljuga sig fri.1500 I 36 kap. 6 § RB anges också att ett vittne 

                                                           
1492 Se Malmsten, 1992 s. 529, Ramberg, 2007 s. 154. 
1493 Se Ramberg, 2007 s. 154. 
1494 Se Malmsten, 1992 s. 529. 
1495 Se Ramberg, 2007 s. 154. 
1496 Se Malmsten, 1992 s. 530. 
1497 Se ovan avsnitt 8.2.2.3. 
1498 Se ovan avsnitt 8.3.3.1. 
1499 Se ovan avsnitt 8.3.3.1. 
1500 Ekelöf, 1992 s. 166. 
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får vägra yttra sig om en omständighet, vars yppande skulle röja att vittnet 
eller någon vittnet närstående har förövat en brottslig eller vanärande hand-
ling. En uppgiftsskyldig bör således ha rätt att vägra yttra sig om omständig-
heter vars yppande skulle röja att den uppgiftsskyldige har lämnat oriktig 
uppgift. 

I rättsfallet Serves1501 prövade Europadomstolen om huruvida ett vite som 
dömts ut till en person som vägrat avlägga vittneseden kunde anses utgöra 
en kränkning av passivitetsrätten. Europadomstolen kom fram till slutsatsen 
att vitet var hänförligt till själva vittneseden och inte till att personen hade 
vägrat svara på självbelastande frågor. Med hänsyn till detta kom Europa-
domstolen fram till att vitet inte utgjorde en kränkning av passivitetsrätten, 
men om personen hade avgett vittnesed, så hade hen haft rätt att låta bli att 
svara på självbelastande frågor.  

 
Av rättsfallet kan tolkas att:  
 

1. Passivitetsrätten gäller vid vittnesförhör avseende information som 
skulle röja att vittnet företagit en brottslig handling,  

2. Vittneseden och sanktioner som är hänförliga till underlåtenhet att 
avge vittneseden utgör inte grund för kränkning av passivitetsrät-
ten.  
 

Sett utifrån passivitetsrätten är det gränsdragningen mellan frågor som kan 
kopplas till en brottslig gärning och frågor som inte kan kopplas till en 
brottslig gärning som blir problematisk. I rättsfallet Marttinen1502 prövade 
Europadomstolen om det innebar en kränkning av passivitetsrätten att en 
person som gått i personlig konkurs genom vite hade sökt tvingats till att 
svara på frågor vid vittnesförhör när svaren hade kunnat användas i ett pa-
rallellt brottmålsförfarande emot hen. Europadomstolen konstaterade att 
detta utgjorde en kränkning av passivitetsrätten.    

36 kap. 1 och 6 §§ RB bestämmelser förefaller stämma överens med 
Europadomstolens rättspraxis. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

                                                           
1501 Se ovan avsnitt 3.3.4 och rättsfallet Serves v. France, Application no, 
82/1996/671/893, 20 October 1997. 
1502 Se ovan avsnitt 3.3.7 och rättsfallet Marttinen v. Finland, Application no. 
19235/03, 21 April 2009. 
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vittnesförhör får hållas med uppgiftsskyldiga som inte är part i mål om skat-
tetillägg och skattebrott. Vittnesförhör får däremot inte äga rum med någon 
som har åtalats för medverkan till skattebrott eller för annan gärning som 
har omedelbart samband med skattebrottet. Europadomstolens rättspraxis 
kan tolkas så att om vittnesförhör hålls med en person som är part i ett annat 
mål eller som har åtalats för annan gärning som t.ex. har ett omedelbart 
samband med den oriktiga uppgiften som är föremål för prövning i ett mål 
om skattebrottsmålet så bör passivitetsrätten beaktas. Passivitetsrätten bör 
beaktas på så vis att personen i fråga inte försätts i en situation där personen 
egentligen bara har två val dvs. att vara tyst och bli påförd vite eller tala och 
bli dömd till annan straffrättslig påföljd.1503 Passivitetsrätten måste alltså inte 
beaktas avseende vittneseden, men väl avseende frågeställningar som even-
tuellt ställs efter avlagd vittnesed. En anmälan om skattebrott medför därför 
också skyldigheten för Skatteverket, åklagaren och domstolen att beakta 
den uppgiftsskyldiges rätt att vara tyst och inte belasta sig själv.1504  

Av 23 kap. 18 § RB, framgår att när en förundersökning har kommit så 
långt att någon skäligen misstänks för brott, ska den misstänkte underrättas 
om misstanken. I samband med att enskilda delges misstanke om skatte-
brott enligt 23 kap. 18 § RB, ska den enskilde också underrättas om att 
skattetillägg kan komma att tas ut samt om grunderna för detta.1505 Enligt 12 
§ FUK ska den som skäligen misstänkts för brott, i samband med att denne 
underrättas om misstanken, även underrättas om sin rätt att inte behöva 
yttra sig över misstanken. Bestämmelsen ger uttryck för passivitetsrätten1506 
och innebär att den som har misstänkts för brott inte är tvungen att lämna 
självbelastande information.1507  Den innebär också att en fällande dom inte 
enbart eller till huvudsaklig del får grundas på det förhållandet att den tillta-
lade har vägrat uttala sig.  Däremot får tystanden beaktas som en relevant 

                                                           
1503 Se ovan avsnitt 3.4.1 och Europadomstolens uttalande i rättsfallet Quinn v. Ire-
land, Application no. 36887/97, 21 December 2000, p. 54. 
1504 Se ovan avsnitt 3.3.4 och rättsfallet Serves v. France, Application no. 
82/1996/671/893, 20 October 1997. 
1505 5 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1506 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
1507 Se ovan avsnitt 1.1.2, 2.5 och Ingelström, Lüning, Nebelius & Sandén, Kom-
mentarer till 12 § FUK, publicerat i Zeteo den 2 oktober 2017. 
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omständighet vid bevisvärderingen.1508 Även Europadomstolens rättspraxis 
om passivitetsrätten och artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU kan tolkas 
så att om en person får en underrättelse om att denne har rätt att vara tyst 
på grund av att personen är misstänkt för brott t.ex. skattebrott så måste 
passivitetsrätten beaktas efter den tidpunkten.1509 

Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2016. Enligt 1 § blir lagen tillämplig om en felaktighet eller passivitet 
kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg enligt SFL som för brott 
enligt SkBrL för samma fysiska person.1510 Det innebär att om en felaktighet 
eller passivitet kan utgöra grund för såväl skattetillägg som skattebrott, så ska 
frågan om skattetillägg prövas av allmän domstol eller av åklagare, istället 
för av Skatteverket.1511 Uttrycket ”felaktighet eller passivitet” i 1 § har använts 
för att beskriva de omständigheter som kan utgöra grund för såväl skattetill-
lägg som talan om skattebrott.1512 

Av rättsfallet NJA 2014 s. 371 framgår att beslut om uttag av skattetillägg 
och ansvar för skattebrott som baserar sig på en och samma deklarations-
uppgift, måste anses grundade på samma faktiska omständigheter. Om skat-
tetilläggsfrågan ska prövas av allmän domstol ska ansvaret för skattetillägget 
och ansvaret för skattebrott således grundas på samma brott, samma lagö-
verträdelse, samma oriktiga uppgift1513 eller samma underlåtna uppgiftsläm-
nande1514.1515   

I 3 § i lag om talan om skattetillägg i vissa fall anges att om en fråga om 
skattetillägg ska prövas i ett mål om skattebrott genom tillämpning av lag om 

                                                           
1508 Se Ingelström, Lüning, Nebelius & Sandén, Kommentarer till 12 § FUK, publi-
cerat i Zeteo den 2 oktober 2017, Leidhammar, 2005 s. 188. 
1509 Se ovan avsnitt 2.4.2 och rättsfallet Funke v. France, Application no. 10828/84, 
25 February 1993, ovan avsnitt 3.4.5 och rättsfallet Ibrahim and others v. the United 
Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, 13 September 2016 
och Danelius, 2016 s. 847-848.  
1510 Prop. 2014/15:131 s. 253. 
1511 Prop. 2014/15:131 s. 253. 
1512 Prop. 2014/15:131 s. 123. 
1513 NJA 2014 s. 371  
1514 NJA 2013 s. 1076 
1515 3 § i lag om talan om skattetillägg i vissa fall, Prop. 2014/15:131 s. 83. 
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talan om skattetillägg i vissa fall, så ska reglerna i 49 kap. och 51 kap SFL 
tillämpas avseende skattetilläggsfrågan. Enligt 49 kap. 4 § SFL ska skattetill-
lägg tas ut av den som på annat sätt än muntligen, under förfarandet har 
lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning eller i mål om egen 
beskattning. I 49 kap. 5 § st. 1 SFL framgår att en uppgift är oriktig om det 
klart framgår att en lämnad uppgift är felaktig eller att en uppgift som ska 
lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. Uttag av skattetillägg 
på grund av oriktig uppgift förutsätter inte något uppsåt. Omständigheten 
att både aktiv handling och passivitet, oaktat uppsåt, kan läggas till grund för 
uttag av skattetillägg i både administrativa och straffrättsliga skatteförfaran-
den aktualiserar konflikter mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrät-
ten, efter en anmälan om skattebrottsanmälan. En orsak till detta är stad-
gandet i 7 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. Där anges att om åkla-
garen skulle åberopa en ny felaktighet eller passivitet till stöd för åtal, så får 
denna felaktighet eller passivitet också åberopas till stöd för talan om skat-
tetillägg. Denna bestämmelse kan således tolkas så att underlåtenhet att upp-
fylla uppgiftsskyldigheten, efter anmälan om skattebrott, får åberopas till 
stöd för både åtal om skattebrott och talan om skattetillägg.  

Samtidigt har Europadomstolen och EU-domstolen uttalat att uttag av 
ekonomiska sanktioner så som viten kan innebära en kränkning av passivi-
tetsrätten enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga om det används i syfte att 
förmå en enskild att lämna självbelastande information.1516 Till problemati-
ken hör att Europadomstolen har konstaterat att skattetillägget kan ha både 
en straffrättslig karaktär1517 och en viteskaraktär.1518 Att skattetillägget har en 
straffrättslig karaktär har som tidigare framgått medfört att skattetillägget har 

                                                           
1516 Se t.ex. Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, John 
Murray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 februari 1996, 
Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 
1996, Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 
2000, Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 
oktober 1989 och Förenade målen, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-
247/99 P, C-250/99 P, C-252/99 p och C-254/99 P, Limburges Vinyl 
Maatschappij and others v. Kommissionen, EG-domstolens dom av den 15 
oktober 2002.  
1517 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 82 avseende skattetilläggets straffrättsliga karaktär.  
1518 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 60 avseende skattetilläggets viteskaraktär. 
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ansetts omfattas av artikel 6 i EKMR.1519 Det har också medfört att EU:s 
rättighetsstadga har ansetts tillämplig avseende skattetillägget genom EU-rät-
ten, under förutsättning att en EU-rättslig fråga aktualiseras i ett mål om 
skattetillägg.1520 De omständigheterna att skattetillägget i sig kan ha en vites-
karaktär och att samma oriktiga uppgift eller samma underlåtna uppgifts-
lämnande kan ligga till grund för uttag av skattetillägg i både administrativa 
och straffrättsliga skatteförfaranden medför att förenlighet mellan uppgifts-
skyldighet och passivitetsrätten kan ifrågasättas.1521 

I prop. 1977/78:136 anges att om en uppgiftsskyldig befarats ha lämnat 
oriktig uppgift i ett mål om beskattning som prövas i domstol, är det viktigt 
att iaktta försiktighet vid bedömningen av om uppgiften ska föranleda skat-
tetillägg.1522 Det gäller särskilt material som presenteras argumentationsvis.1523 
Förarbetsuttalandena kan tolkas så att det finns en skillnad mellan hur orik-
tig uppgift ska bedömas vid Skatteverkets utredningar om skattetillägg i sam-
band med ordinarie beskattning och efterbeskattning och i mål om skatte-
tillägg i domstol. Det framgår dock inte klart vari denna skillnad består, vil-
ket kan bidra till att skapa konflikter mellan passivitetsrätten och skyldig-
heten att lämna inkomstdeklaration och övriga riktiga upplysningar. Det fö-
refaller därför som nödvändigt att Skatteverket och domstolarna beaktar 
passivitetsrätten vid bevisvärderingen och vid prövningen av skattetilläggs-
frågan. 

Den som är anklagad för brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6 
i EKMR har rätt att vara tyst och inte belasta sig själv.1524 Begreppet anklagad 
för brott i artikel 6.1 i EKMR korresponderar med begreppet anklagad för 

                                                           
1519 Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, Application no. 36985/97, 23 
July 2002, p. 82 avseende skattetilläggets straffrättsliga karaktär.  
1520 Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkeberg Fransson, EU-domstolens dom 
av den 26 februari 2013 och NJA 2013 s. 502. 
1521 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
1522 Prop. 1977/78:136 s. 160. 
1523 Prop. 1977/78:136 s. 160. 
1524 Se ovan avsnitt 3.2. 
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en lagöverträdelse enligt artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga.1525 Det innebär 
att den som är anklagad för en lagöverträdelse enligt artikel 48.2 i EU:s rät-
tighetsstadga också har rätt att vara tyst och inte belasta sig själv. 

Att artikel 6 i EKMR omfattar skattetillägget har konstaterats både av 
Europadomstolen, EU-domstolen och svenska domstolar.1526 Med anled-
ning av att skattetillägget kan ha både en straffrättslig karaktär och en vites-
karaktär så kab skattetillägg i sig bli problematiskt i förhållande till passivi-
tetsrätten, oavsett om det tas ut eller inte.1527 En orsak till detta är att skatte-
tillägg syftar till att söka förmå enskilda att lämna uppgifter1528 dvs. om den 
som är uppgiftsskyldig inte har lämnat de uppgifter som behövs för att Skat-
teverket ska kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrun-
dande inkomster, så får skattetillägg tas ut.1529 Det innebär också att uppgifts-
skyldigas felaktighet och passivitet får läggas till grund för uttag av skattetill-
lägg i både administrativa och straffrättsliga förfaranden.1530  

Samtidigt innebär passivitetsrätten ett förbud mot att tvinga den som har 
anklagats för brott att lämna uppgifter. Om så ändå har skett så kan det 
innebära en kränkning av passivitetsrätten om uppgifter läggs till grund för 
beslut om uttag av skattetillägg. Det kan också innebära en kränkning att 
lägga den uppgiftsskyldiges passivitet till grund för uttag av skattetillägg. 
Detta förefaller dock vara tillåtet enligt 1 § lag om talan om skattetillägg i 
vissa fall. Det betyder att skattetillägget i sig kan orsaka att uppgiftsskyldig-
heten hamnar i konflikt med passivitetsrätten om det får en viteskaraktär i 
straffrättsliga processer om skattebrott. Det går inte ihop. Mot denna bak-
grund är det viktigt att de kriterier som preciserar passivitetsrättens auto-
noma innebörder beaktas vid prövningen av om uppgiftsskyldigheten eller 
passivitetsrätten ska ges företräde om konflikter uppstår i förfarandet om 
skattetillägg.  

                                                           
1525 Se ovan avsnitt 4.2. 
1526 Se ovan avsnitt 7.3. 
1527 Se ovan avsnitt 7.3.2. 
1528 Se ovan avsnitt 7.2. 
1529 Se ovan avsnitt 6.2.3 och 7.6.4. 
1530 Det framgår av 31 kap. 3 § SFL  att den som är deklarationsskyldig också ska 
lämna de övriga upplysningar som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga 
beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster. Av 49 kap. 4-5 §§ SFL 
och 1 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall så framgår att om den som är upp-
giftsskyldig inte uppfyller sin uppgiftsskyldighet så kan skattetillägg komma att tas 
ut. 
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Av den tidigare genomförda analysen framgår också att rätt till information 
om passivitetsrätten har en avgörande betydelse vid prövning av om passivi-
tetsrätten kan anses kränkt.1531 Det innebär att om en uppgiftsskyldige har 
blivit anklagad för brott och inte har fått information om passivitetsrätten i 
rätt tid så kan det uppstå konflikt mellan uppgiftsskyldigheten och passivi-
tetsrätten. Konflikten orsakas av att den som ska lämna uppgifter inte vet 
om hen har en skyldighet att lämna uppgifterna eller om hen har rätt att 
vara tyst.  

I rättsfallet Saunders1532 förklarade Europadomstolen att det finns förhörs-
metoder som går ut på att få den som ska lämna uppgifter att känna sig 
bekväm i situationen, men syftet kan ändå vara att förmå den uppgiftsskyl-
dige att lämna uppgifter som skulle kunna vara belastande för hen. Uppgif-
ter som till en början kan verka ha en icke-fällande natur, kan alltså komma 
att användas emot den som har lämnat uppgifterna under ett efterföljande 
straffrättsligt förfarande om skattetillägg och skattebrott genom att t.ex. ifrå-
gasätta de anföranden som den tilltalade gör under själva rättegången och/el-
ler för att underminera den tilltalades trovärdighet under rättegången.1533 I 
de fall då bevisningen inte räcker till för att fälla den tilltalade till ansvar för 
skattebrott, så kan uppgifterna läggas till grund för skattetillägg. På grund av 
att passivitet, oaktat uppsåt, kan läggas till grund för uttag av skattetillägg 
under straffrättsliga förfaranden om skattetillägg och skattebrott, så torde 
åklagaren inte behöva läsa upp förhörsprotokoll för att söka förmå den upp-
giftsskyldige att tala inför rätten. Enligt 1 § lag om talan om skattetillägg i 
vissa fall får skattetillägg tas ut även om den uppgiftsskyldige dessförinnan 
har fått information om passivitetsrätten och väljer att åberopa den under 
det straffrättsliga förfarandet, vilket alltså kan orsaka konflikter mellan upp-
giftsskyldigheten och passivitetsrätten.  

Konflikter mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten kan också 
uppstå vid falska erkännanden, då den som är uppgiftsskyldig väljer att er-
känna sig skyldig till ett brott som hen inte har begått. Med hänsyn till detta 
är det viktigt att bevisning säkras med respekt för passivitetsrätten och att 
bevisprövningen sker med beaktande av omedelbarhetsprincipen. Mot 

                                                           
1531 Se ovan avsnitt 3.4.5 och 4.3.2.3. 
1532 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
1533 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 
1996 p. 71, Schabas, A, 2015 s. 319. 
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denna bakgrund förefaller konflikter mellan uppgiftsskyldigheten och pas-
sivitetsrätten kunna undvikas genom att den som ska lämna uppgifter får 
information om passivitetsrätten.1534  

Som tidigare angivit får uppgifter som har lämnats på annat sätt än muntli-
gen läggas till grund för uttag av skattetillägg enligt 49 kap. 4 § SFL. Samtidigt 
stadgas i 7 § i lag om talan om skattetillägg i vissa fall att om åklagaren åbe-
ropar en ny felaktighet eller passivitet till stöd för ett åtal, så får felaktigheten 
eller passiviteten åberopas till stöd för talan om skattetillägg.1535 I bestämmel-
sen anges ingenting om huruvida muntliga uppgifter som åberopas till stöd 
för åtalet om skattebrott även får åberopas till stöd för talan om skattetillägg. 
Eftersom muntliga uppgifter får åberopas till stöd för åtal om skattebrott så 
skulle denna bestämmelse kunna tolkas så att muntliga uppgifter även får 
åberopas som grund för uttag av skattetillägg i mål om skattebrott. En sådan 
tolkning vore dock inte förenlig med 49 kap. 4 § SFL. Vid analys av dessa 
regler i SFL framstår det därför som oklart vilka uppgifter som får läggas till 
grund för skattetillägg i straffrättsliga förfaranden om skattetillägg och skat-
tebrott, vilket skulle kunna leda till konflikter mellan uppgiftsskyldigheten 
och passivitetsrätten.  

När det gäller passivitetsrätten och dess tillämplighet så förefaller det där-
utöver oklart om huruvida den omfattar både muntliga och skriftliga upp-
gifter.1536 Vid analys av rättspraxis från Europadomstolen och EU-domstolen 
följer att Europadomstolen inte har gjort skillnad mellan muntliga och skrift-
liga uppgifter i samma omfattning som EU-domstolen.1537 Det förefaller där-
för svårt att dra några mer långtgående generella slutsatser i det avseendet. 
Problematiken kompliceras ytterligare av att muntliga uppgifter kan ned-
tecknas i protokoll eller andra dokument. Det kan därför vara svårt att dra 
en tydlig gräns mellan muntliga och skriftliga uppgifter. Sättet på vilket be-
visningen har säkrats borde därför vara avgörande vid prövningen av om 
passivitetsrätten har blivit kränkt, oavsett om uppgifterna är muntliga eller 
skriftliga.1538  
                                                           
1534 Se ovan avsnitt 3.4.5 och 4.3.2.3. 
1535 7 § i lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1536 Lamberigts, 2016 s. 428. 
1537 Jämför vad som är angivet i ovan 3.4.1 och 4.3.1. 
1538 Se ovan avsnitt 5.2.3.4. 
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Problemet kan också avhjälpas genom undersökning av vilka frågor som 
har ställts till den uppgiftsskyldige och hur dessa har formulerats. Genom 
att undersöka formuleringen går det också dra slutsatser om huruvida sva-
ren på frågeställningarna skulle medföra erkännanden om överträdelser av 
skatterättsliga regler som det ankommer på Skatteverket och åklagaren att 
bevisa.1539 Om frågorna har ställts genom ett föreläggande som har efterföljts 
av ett vitesföreläggande så tyder rättspraxis från EU-domstolen på att det är 
den uppgiftsskyldige som har att visa om eventuella svar har skickats som 
svar på föreläggandet eller på vitesföreläggandet. Om självbelastande svar 
har skickats som svar på ett vitesföreläggande så kan konflikten mellan upp-
giftsskyldigheten och passivitetsrätten lösas genom att skattetillägg inte tas 
ut.1540  

Ytterligare en konflikt mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten kan 
aktualiseras om en uppgiftsskyldig har lämnat över samtliga handlingar om 
sina beskattningsbara inkomster till sin advokat eller till sin skatterådgivare. 
Om Skatteverket därefter har skickat ett föreläggande eller vitesföreläg-
gande till den uppgiftsskyldige och begärt att få ta del av uppgifterna så kan 
den uppgiftsskyldige komma att svara att hen inte har handlingarna i sin 
besittning på grund av att hen har lämnat dessa till sin advokat. Skatteverket 
kan då vända sig till advokaten för att få ut uppgifterna, varpå advokaten kan 
välja att åberopa passivitetsrätten i den uppgiftsskyldiges ställe.  

En liknande situation har diskuterats av Bourgeois i artikeln “pre-sum-
monos transfer of accountant work papers to attorney: Effect on Taxpayer’s 
priviledge against self-incrimination”1541.  I artikeln redogör Bourgeois för 
flera rättsfall från högsta domstolen i USA där liknande problemen har prö-
vats. Bourgeois slutsatser kan tolkas så att den skattskyldiga i en sådan situ-
ation måste kunna bevisa att föreläggandet mot advokat har resulterat i 
samma personliga tvång mot den skattskyldige som om förelägganden hade 
varit riktat till den skattskyldige och hen hade haft dokumenten i faktisk 
egen besittning. Undersökning av potentiella lösningar på detta rättsliga pro-
blem kan således ske genom jämförande analyser av svensk och amerikans 
rätt.  
                                                           
1539 Se ovan avsnitt 4.3.2.2. 
1540 Se ovan avsnitt 5.2.3.4. 
1541 Bourgeois Pierre, 1975 s. 418-436. 
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Som angavs i ovan avsnitt 8.4.1 så kan skattetillägget i sig orsaka konflikter 
mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten i förfarandet om skattetill-
lägg. Det beror på att skattetillägget kan ha olika karaktärer i olika situat-
ioner. Den första kritiska faktorn som kan resultera i att skattetillägget kan 
anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten består således av att skattetill-
läggets karaktär i mål om skattebrott förefaller oklar. Det som framstår som 
klart är dock att oriktig uppgift kan utgöras av både felaktiga uppgifter och 
utelämnade uppgifter. Därutöver kan oriktig uppgift lämnas under hela för-
farandet om skattetillägg.1542 Det innebär att både felaktighet och passivitet 
kan läggas till grund för uttag av skattetillägg i ärenden om skatt och skatte-
tillägg och i mål om skattetillägg och skattebrott. Att oriktig uppgift kan läm-
nas under hela förfarandet bekräftas också av stadgandet i 7 § i lag om talan 
om skattetillägg i vissa fall. Där framgår att om åklagaren åberopar en ny 
felaktighet eller passivitet till stöd för åtalet får denna felaktighet eller passi-
vitet också åberopas till stöd för talan om skattetillägg.  

Om lagen om talan om skattetillägg möjliggör att den anklagade försättas 
i en situation där personen för att undgå skattetillägg på grund av passivitet 
väljer att förklara uppgifter som personen själv har skickat in som svar på 
t.ex. ett vitesföreläggande eller som svar på förfrågan efter anmälan om skat-
tebrott så måste skattetillägget anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten 
i den situationen.1543 Det beror på att skattetillägget skulle få karaktären av 
ett vite i en sådan situation. Att förmå en person som har anklagats för brott 
att lämna uppgifter genom psykiskt, fysiskt eller rättsligt tvång t.ex. genom 
vite har som tidigare konstaterats ansetts utgöra en kränkning av passivitets-
rätten.1544 

Som ovan konstaterats innebär passivitetsrätten också att den som är upp-
giftsskyldig och har blivit anklagad för brott har rätt att få information om 
passivitetsrätten i rätt tid.1545 Den andra kritiska faktorn består därför av att 

                                                           
1542 Se ovan avsnitt 7.4.3. 
1543 Se ovan avsnitt 3.4.1 
1544 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
1545 Se ovan avsnitt 8.4.2. 
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Skatteverket inte har någon skyldighet att informera uppgiftsskyldiga om 
passivitetsrätten enligt SFL. Europadomstolen prövade denna fråga i bl.a. 
rättsfallet Ibrahim1546. Rättsfallet kan tolkas så att en brottsanklagad person 
kan anses ha blivit oursäktligt kränkt om personen inte har fått information 
om passivitetsrätten i samband med att hen kan anses ha blivit anklagad för 
brott enligt den autonoma innebörden i artikel 6.1 i EKMR. Det kan alltså 
resultera i att hela förfarandet betraktas som orättvist.  

Skyldigheten att informera om passivitetsrätten och dess innebörd kom-
mer också till uttryck i artikel 3 i direktiv 2012/13/EU.1547 Där anges att med-
lemsstaterna ska tillse att personer som blivit anklagade för brott får inform-
ation om passivitetsrätten. Direktivet har dock inte införlivats avseende skat-
tetillägget. Inte heller har direktiv 2016/343/EU införlivats avseende skatte-
tillägget.1548 Med beaktande av att Sverige är bunden till passivitetsrätten så 
som allmänna rättsprincip inom EU-rätten, så som internationellt accepte-
rade rättsliga standarder EKMR och som svensk lag så bör Skatteverket an-
ses ha en skyldighet att informera uppgiftsskyldiga om passivitetsrätten, trots 
att direktiven har avgränsats avseende skattetillägget och trots att en sådan 
skyldighet inte kommer till uttryck i SFL. Tystnaden i SFL i detta avseende 
kan därför inte tolkas som något annat än en kritisk faktor som skulle kunna 
resultera i att skattetillägget ansågs utgöra en kränkning av passivitetsrätten 
enligt EKMR och EU-rätten.  

När det kommer till frågan om vilken information om passivitetsrätten 
som ska delges uppgiftsskyldiga som har anklagats för brott så förefaller 
rättsläget vara oklart. Här åsyftas t.ex. information om i vad mån som tyst-
nad får tolkas till den uppgiftsskyldiges nackdel. 1549 Jag återkommer till 
denna problematik i samband med att förslag ges till ny lagstiftning i avsnitt 
9.3.5.2 i kapitel 9.  

Den tredje kritiska faktorn består i att passivitet kan läggas till grund för uttag 
av skattetillägg i mål om skattetillägg och skattebrott. Det framgår av 1 § 
lagen om talan om skattetillägg i vissa fall. Där anges att uppgiftsskyldigas 

                                                           
1546 Se ovan avsnitt 3.4.5 och 8.3.5. 
1547 Se ovan avsnitt 4.3.2.3. 
1548 SOU 2017:17 s. 14, Prop. 2013/14:157, s. 17.  
1549 Jämför vad som är angivet i ansvitt 4.3.2.3, 4.3.2.4 med vad som är angivet i 
avsnitt 3.4.3 och 3.4.5. 
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passivitet ska beaktas vid prövning av skattetilläggsfrågan i både administra-
tiva förfaranden om skattetillägg och i straffrättsliga förfaranden om skatte-
tillägg och skattebrott. Av 3 § samma lag följer att 49 kap. och 51 kap. i SFL 
är tillämplig i straffrättsliga förfaranden om skattetillägg och skattebrott, vil-
ket kan tolkas så att underlåtenhet att lämna upplysningar får beaktas vid 
prövning av skattetilläggsfrågan i både administrativa och straffrättsliga skat-
teförfaranden. Det bör dock med visst fog kunna ifrågasättas huruvida upp-
giftsskyldigheten verkligen har eller bör ha samma innebörd i administrativa 
förfarandet om skattetillägg som i straffrättsliga förfaranden om skattetillägg 
och skattebrott, men begreppet passivitet i § 1 i lag om talan om skattetillägg 
bidrar snarast till tolkningen att uppgiftsskyldigheten gäller i både administ-
rativa och straffrättsliga skatteförfaranden. 

Att passivitetsrätten ingår som en internationell rättighet under artikel 6 i 
EKMR framgår i Europadomstolens rättspraxis.1550 Att passivitetsrätten ingår 
som en allmän rättighet i rätten till försvar i artikel 48.2 i EU:s stadga fram-
går av EU-domstolens rättspraxis. Av Europadomstolens rättspraxis framgår 
att Europadomstolen har funnit att passivitetsrättens tillämplighet i en situ-
ation beror på om den enskilde är att betrakta som anklagad enligt den 
autonoma innebörden i artikel 6 i EKMR. Om en uppgiftsskyldig har blivit 
väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd så innebär det alltså att den upp-
giftsskyldige bör anses ha blivit anklagad för brott enligt artikel 6 i EKMR 
och anklagad för en lagöverträdelse enligt artikel 48.2 i EU:s rättighets-
stadga. Det medför att den uppgiftsskyldige som har blivit anklagad för brott 
eller en lagöverträdelse har rätt att vara tyst och inte belasta sig själv enligt 
passivitetsrätten så som den kommer till uttryck i Europadomstolens och 
EU-domstolens rättspraxis. Passivitetsrätten kan därför vara tillämplig på 

                                                           
1550 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993 p. 38, John Mur-
ray v. The United Kingdom, Application no. 18731/91, 8 February 1996 p. 40, 
Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, Application no. 
19187/91, 17 December 1996, p 59, Serves v. France, Application no. 
82/1996/671/893, 20 October 1997, p. 37, Averill v. The United Kingdom, Appli-
cation no. 36408/97, 6 June 2000, p. 55, Heaney and McGuinness v. Ireland, Ap-
plication no. 34720/97, 21 December 2000, p. 29, Weh v. Austria, Application no. 
38644/97, 8 April 2004, p. 32, Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 
July 2006, p. 87, Ibrahim and others v. the United Kingdom, Application nos. 
50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, p. 234, Schabas, A, 2015 s. 270, 
Danelius, 2012 s. 146,  
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förfaranden utanför straffrättsliga förfaranden1551, vilket också bekräftas i EU-
domstolens rättspraxis.1552     
Samtidigt har uppgiftsskyldiga en långtgående skyldighet att lämna uppgif-
ter till Skatteverket. I 31 kap. 3 § SFL, anges att uppgiftsskyldige ska lämna 
de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga beslut om 
slutlig skatt.1553 Europadomstolen har prövat om liknande, lagstiftade upp-
giftsskyldigheter omfattas av passivitetsrätten. I rättsfallet Lorelie Stains1554 
hade en person på grund av en lagstiftad uppgiftsplikt, lämnat information 
till en myndighet innan en utredning inletts. Det personen inte förstod var 
att informationen skulle vara belastande för denna. Europadomstolen utta-
lade dock att passivitetsrätten inte hindrar enskilda från att lämna belas-
tande information. På grund av att informationen lämnats innan någon ut-
redning om brott hade inletts, kom Europadomstolen till slutsatsen att 
passivitetsrätten inte hade blivit tillämplig. Av EU-domstolens rättspraxis 
framgår att uppgiftsplikter i sig, inte aktualiserar passivitetsrätten. Det är 
först när det finns ett tvång kopplat till uppgiftsplikten som passivitetsrätten 
aktualiseras.1555 

Mot denna bakgrund förefaller uppgiftsplikt i sig självt oproblematisk i 
förhållande till passivitetsrätten. En viktig slutsats är därför att uppgiftsplik-
ten inte ensamt orsakar konflikter med passivitetsrätten.1556 Enligt Europa-
domstolen aktualiseras passivitetsrätten i samband med att uppgifter tvingas 
fram genom åtgärder som väsentligt påverkar enskilda. Då föreligger också 
en anklagelse om brott enligt begreppet autonoma innebörd så som den 
kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis. Med anledning av att 
Skatteverket har befogenheter att utföra åtgärder som väsentligen kan på-
verka uppgiftsskyldiga i skattetilläggsförfarandet, kan passivitetsrätten aktu-
aliseras i olika situationer under skattetilläggsförfarandet. Om passivitetsrät-
ten aktualiseras i förfarandet om skattetillägg så bör prövning av om skatte-
tillägget i sig innebär en kränkning av passivitetsrätten ske med utgångspunkt 

                                                           
1551 Se ovan avsnitt 3.2.2 och 3.5. 
1552 Se ovan avsnitt 2.4.1 och Mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domsto-
lens, den 18 oktober 1989 p. 33. 
1553 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
1554 Se ovan avsnitt 3.3.2 och rättsfallet Lorelie Stains v. The United Kingdom, Ap-

plication no. 41552/98, 16 May 2000. 

1555 Se ovan avsnitt 3.3.2. 
1556 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 May 2000. 
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i de kriterier som Europadomstolen har identifierat när den har prövat om 
passivitetsrätten kan anses kränkt. Enligt Europadomstolen ska en sådan 
bedömning göras med beaktande i hela processen samt omständigheterna 
i det enskilda fallet, inklusive sättet på vilket bevisningen har säkrats.1557 

Om Skatteverket inte fattar beslut om skattetillägg, kan beslut om skatte-
tillägg fattas av allmän domstol i ett straffrättsligt skattetilläggsförfarande. Det 
kan ske om Skatteverket har gjort en anmälan om skattebrott till åklagaren 
och om ärendet prövas av domstol. Ett beslut om skattetillägg på grund av 
en oriktig uppgift i ett mål om beskattning får meddelas inom ett år från 
utgången av den månad då domstolens beslut fick laga kraft.1558 Om åklaga-
ren har beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned förunder-
sökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte längre 
är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt, får Skattever-
ket fatta beslut om skattetillägg.1559 I dessa fall bör skattetillägget kunna be-
traktas som något som väsentligt påverkar uppgiftsskyldiga. Om uppgifts-
skyldige kan bli påfört skattetillägg på samma grund i det administrativa för-
farandet om skattetillägg som i det straffrättsliga skatteförfarandet, bör det 
innebära att uppgiftsplikten kan tolkas som långtgående i det administrativa 
skattetilläggsförfarandet så väl som i det straffrättsliga. Det kan i sin tur sätta 
uppgiftsskyldiga i en situation där de bara har två val; antingen att vara tyst 
och betala skattetillägg eller prata och bli påförd skattetillägg och annan 
straffrättslig påföljd. Under sådana förutsättningar kan skattetillägget i sig an-
ses utgöra en kränkning av passivitetsrätten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
1557 Se ovan avsnitt 5.2.3 och 3.4.4. 
1558 52 kap. 7 § SFL. 
1559 49 kap. 10a andra stycket § SFL 



 

 
 



HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 285

”Så snart en uppgiftslämnare i en 
deklaration eller en annan hand-
ling ger intryck av att ha lämnat 
alla upplysningar av betydelse 
medan i själva verket någon rele-
vant uppgift har utelämnats har 
en oriktig uppgift lämnats.”1560  

Som angavs i avsnitt 1.2 är syftet med studien att undersöka förhållandet 
mellan passivitetsrätten och skattetillägget. Vid undersökningen har nation-
ella, men också internationella perspektiv på passivitetsrätten, uppgiftsskyl-
digheten och skattetillägget beaktats. I detta kapitel genomförs en uppföljning 
av syftet genom att besvara de frågeställningar som formulerades i syftet i 
avsnitt 1.2. Kapitlet avslutas med en avslutande synpunkter.

Undersökningen av förhållandet mellan passivitetsrätten och skattetillägget 
har genomförts med utgångspunkt i att passivitetsrätten gäller i svensk rätt 
genom EKMR och EU-rätten.1561 Undersökningen visar att de rättsliga pro-
blem som aktualiseras mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten i 
förfarandet om skattetillägg, också korresponderar med rättsliga problem 

1560 Prop. 2002/03:106 s. 116. 
1561 Se ovan avsnitt 1.3. 
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som har prövats av Europadomstolen och EU-domstolen i mål om passivi-
tetsrätten.1562 Liknande problem har även analyserats i vetenskapliga artiklar 
om passivitetsrätten1563. I de fall då den vetenskapliga diskursen behandlar 
liknande problem, men med utgångspunkt i andra rättsordningar än den 
svenska och andra metodologiska tillvägagångssätt än vad som här använts, 
så har jag funnit att den vetenskapliga diskursen har kunnat bidra till både 
nationella, men också internationella perspektiv på passivitetsrätten så som 
den kommer till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens rätts-
praxis såväl som perspektiv på förhållandet mellan passivitetsrätten och 
skattetillägget, uppgiftsskyldigheten och skattetillägget.  

Passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga har utvecklats 
genom Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis. I sin rättspraxis 
har Europadomstolen identifierat ett antal kriterier som behöver vägas mot 
varandra vid prövningen av passivitetsrättens tillämpningsområden och in-
nebörder.1564 Undersökningen av förhållandet mellan passivitetsrätten och 
skattetillägget har därför som också tidigare framgått genomförts genom att 
inkludera de kriterier som ger uttryck för passivitetsrättens autonoma inne-
börder i analysen om passivitetsrättens tillämpningsområden och innebör-
der i förfarandet om skattetillägg.1565 I nästa avsnitt följer ges därför en sam-
manfattning av dessa kriterier. 

Europadomstolens rättspraxis kan tolkas så att passivitetsrätten innebär att 
personer som har blivit anklagade för brott enligt begreppets autonoma in-
nebörd har rätt att vara tysta och inte belasta sig själva.1566 Denna rättighet 
medför också skyldigheter för stater att respektera en anklagad persons rätt 

                                                           
1562  Se RÅ 2007 ref. 23 och RÅ 2007 not. 84 och jämför med Funke v. France, Application 
no. 10828/84, 25 February 1993, J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001, 
Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 1996 och Mål 
374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens. 

den 18 oktober 1989 
1563 Se Höglund, 2008 s. 63-65, Hultqvist, 2015 s. 650-664. Hultqvist, 1995 s. 9–11. Sjölin, 
1994 s. 242–247 och jämför med Berger Noelle, 1999 s. 1015-1044 och Modi, Neal 2017 
s. 961-1013. 
1564 Se ovan avsnitt 3.4.1 samt kapitel 5. 
1565 Se hela ovan avsnitt 1.4.1.4, 5.2 och undersökningen i kapitel 8. 
1566 Se ovan avsnitt 2.4.2, rättsfallet Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 
February 1993 p. 44. 
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att vara tyst och inte belasta sig själv.1567 Det medför att det är åklagaren som 
har ansvaret för att säkra bevisning, utan att använda metoder som kränker 
den anklagades rätt att vara passiv.1568 Begreppet anklagad för brott enligt 
artikel 6 i EKMR korresponderar också med begreppet väsentligt påverkad 
av en myndighetsåtgärd. Det första kriteriet som ska vara uppfyllt för att 
passivitetsrätten ska bli tillämplig är alltså att en uppgiftsskyldig måste ha 
blivit väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd.1569  

För att det ska finnas skäl för att beakta passivitetsrätten måste det också 
finnas en konkret länk mellan det oriktiga uppgiftslämnandet och ett poten-
tiellt eller faktiskt efterföljande straffrättsligt förfarande dvs. uppgifterna 
måste kunna användas emot den anklagade under en process.1570 Det andra 
kriteriet som ska vara uppfyllt för att passivitetsrätten ska bli tillämplig är 
alltså att det finns en konkret länk mellan ett oriktigt uppgiftslämnande och 
ett potentiellt eller faktiskt efterföljande straffrättsligt förfarande.  

År 2006 kom ett rättsfall från Europadomstolen.1571 I målet identifierade 
Europadomstolen ytterligare fyra kriterierna som ska beaktas vid prövning 
av om passivitetsrätten kan anses kränkt. 1572   

 
Dessa kriterier är följande: 
 
 Karaktären och graden av tvång som har använts för att säkra bevis-

ning,  
 Betydelsen av det allmänna intresset i utredningen och straffet för 

brottet ifråga  
 Existensen av skyddsmekanismer som den anklagade kan utnyttja 

under förfarandet  

                                                           
1567 Se ovan avsnitt 3.4.2, rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Application 
no. 19187/91, 17 December 1996, p. 68–69. 
1568 Se ovan avsnitt 3.4.2 och Saunders v. The United Kingdom, Application no. 
19187/91, 17 December 1996, p. 68. 
1569 Se ovan avsnitt 5.2.2.1. 
1570 Se ovan avsnitt 5.2.2.2. 
1571 Se ovan avsnitt 3.4.1 och Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 Juli 
2006, p 117. 
1572 Se ovan avsnitt 3.4.1 och Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 Juli 
2006, p 117. 
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 På vilket sätt som den säkrade bevisningen har beaktats i en faktisk 
efterföljande straffrättslig process.1573 

Frågeställningarna formulerades enligt följande: 
 

1. Hur förhåller sig uppgiftsskyldigheten till passivitetsrätten i förfa-
randet om skattetillägg? 

2. Under vilka förutsättningar är passivitetsrätten tillämplig i förfaran-
det om skattetillägg? 

3. Vilka innebörder har passivitetsrätten i förfarandet om skattetill-
lägg?? 

4. Under vilka förutsättningar kan skattetillägget i sig utgöra en 
kränkning av passivitetsrätten? 

5. Vilka åtgärder bör vidtas för att passivitetsrätten ska få ett bättre ge-
nomslag i förfarandet om skattetillägg? 

 
Vid analys av den första frågeställningen ges således en sammanställning av 
förhållandet mellan uppgiftsskyldigheten och passivitetsrätten i förfarandet 
om skattetillägg. Vid analys av den andra frågeställningen genomförs en 
undersökning av passivitetsrättens tillämpningsområden i förfarandet om 
skattetillägg med utgångspunkt i de kriterier som Europadomstolen och 
EU-domstolen utgår ifrån när domstolarna har prövat passivitetsrättens till-
lämpningsområden. Den tredje frågeställningen analyseras med utgångs-
punkt i slutsatserna om passivitetsrättens autonoma innebörder och med 
beaktande av rättsfall där Europadomstolen och EU-domstolen har identi-
fierat olika rättigheter och skyldigheter som följer av passivitetsrätten. Vid 
analys av den fjärde frågeställningen genomförs en undersökning av när 
skattetillägget i sig kan anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten. Fråge-
ställningen analyseras med utgångspunkt i de kriterier som Europadomsto-
len och EU-domstolen utgår ifrån när de prövar om det har skett en kränk-
ning av passivitetsrätten.1574 Enligt vad som är angivet i avsnitt 1.3 och 1.4.1.4 
så besvaras den första, den andra, den tredje och den fjärde frågeställningen 
med beaktande av: 1) att Sverige är bunden av passivitetsrätten enligt EKMR 

                                                           
1573 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
1574 Se ovan avsnitt 1.4.1.4. 
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genom folkrätten, EU-rätten och svensk lagstiftning.1575 2) att rättigheterna i 
EU:s rättighetsstadga riktar sig, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, 
till unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna end-
ast när dessa tillämpar unionsrätten, 3) att institutionerna, organen, byråerna 
och medlemsstaterna ska därför respektera rättigheterna, iaktta principerna 
och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina respektive befogen-
heter och under iakttagande av gränserna för unionens befogenheter enligt 
fördragen.1576  

Den första, den andra, den tredje och den fjärde frågeställningen besva-
ras därutöver med beaktande av den jämförande analysen om hur passivi-
tetsrätten kommer till uttryck i EU-domstolens rättspraxis, Europadomsto-
lens rättspraxis och i 44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 6 § RB och 12 § FUK i 
delsyfte tre.1577 Resultatet av undersökningen har sedan lagts till grund för 
formuleringen av den femte frågeställningen och de förslag till åtgärder som 
anges i kapitel 9. Rättskällorna har därigenom övat inflytande på argumen-
tationen och slutsatserna fått sitt rättsliga stöd. Här nedan ges en först kort 
sammanfattning av kriterierna, därefter besvaras frågeställningarna i tur och 
ordning.  

I detta avsnitt besvaras följande fråga: Hur förhåller sig uppgiftsskyldigheten 
till passivitetsrätten i förfarandet om skattetillägg? Skyldigheten att lämna 
inkomstdeklaration och övriga upplysningar kan tolkas så att den innebär 
att de uppgifter som läggs till grund för beslut om skatt och pensionsgrun-
dande inkomster ska vara riktiga - eller i vart fall tillräckliga.1578 På grund av 
att skattetilläggets syfte vid skönsbeskattning är att förmå uppgiftsskyldiga att 
lämna uppgifter så skulle argument kunna anföras om att skattetillägget har 
en viteskaraktär när det tas ut vid skönsbeskattning. Att uttag av vite kan 
anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten om det tas ut med syfte att 
förmå en uppgiftsskyldig att lämna självbelastande uppgifter har konstaterats 

                                                           
1575 Se ovan avsnitt 1.3. 
1576 Artikel 51.1 i EU:s rättighetsstadga samt ovan avsnitt 1.3. 
1577 1.4.1.4. 
1578 Se ovan avsnitt 6.2.5 31 kap. 3 § SFL, 49 kap. 5 § SFL samt HFD 2018 ref. 79. 
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i rättspraxis från Europadomstolen, EU-domstolen och svenska domsto-
lar.1579  

Något som dock talar emot slutsatsen att skattetillägget ska anses utgöra 
en kränkning av passivitetsrätten när det tas ut vid skönsbeskattning är att 
Europadomstolen i rättsfallet Allen v. the United Kingdom1580 angav att un-
derlåtenhet att deklarera inkomster utgör ett brott.”This was not an example 
of forced self-incrimination about an offence which he had previously com-
mitted; it was the offence itself.”1581 Europadomstolen gav också uttryck för 
att vissa myndighetsåtgärder får vidtas i syfte att förmå enskilda att lämna 
uppgifter till myndigheten. Att en myndighetsåtgärd innefattar rättsligt tvång 
medför alltså inte att åtgärden per automatik utgör en kränkning av passivi-
tetsrätten.1582 Europadomstolens argumentation kan därför tolkas så att eko-
nomiska sanktioner som tas ut vid underlåtenhet att deklarera inkomster 
utgör en sådan tillåten inskränkning av passivitetsrätten. Slutsatsen blir där-
för att passivitetsrätten inte är absolut dvs. den gäller, men med undantag. 
Uttag av skattetillägg vid skönsbeskattning förefaller således utgöra ett sådant 
undantag. 

Om en uppgiftsskyldig lämnar en förklaring till varför hen har underlåtit 
att deklarera inkomster i rätt tid så måste denna förklaring beaktas vid pröv-
ning av om skattetillägg ska tas ut.1583 Det kan vara så att en uppgiftsskyldig 
har blivit sjuk och därför inte kan lämna inkomstdeklarationen i rätt tid. Det 
kan också vara så att en uppgiftsskyldig inte har någon inkomst att deklarera 
och därför inte har lämnat uppgifter till Skatteverket om detta i rätt tid. Om 
man inte har någon beskattningsbar inkomst så måste man dock lämna in-
formation om detta till Skatteverket.1584  

Därutöver har den som är deklarationsskyldig en skyldighet att lämna de 
övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut 
om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomster. Om en uppgiftsskyldig 
                                                           
1579 Se mål 374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 
oktober 1989 i ovan avsnitt 2.4.1, rättsfallet Funke v. France, Application no. 
10828/84, 25 February 1993 i ovan avsnitt 2.4.2 och RÅ 2007 ref. 23 HFD i ovan 
avsnitt 8.2.5. 
1580 Se ovan avsnitt 3.3.3.  
1581 Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002. 
1582 Se ovan avsnitt 3.3.3 och rättsfallet Allen v. the United Kingdom, Application 
no. 76574/01, 10 September 2002. 
1583 Se ovan avsnitt 3.4.3 och RÅ 2009 ref. 27. 
1584 Se ovan avsnitt 1.3. 
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har lämnat en övrig upplysning som faller in under kategorin oriktigt yr-
kande, oriktig värdering eller tillräcklig uppgift så får skattetillägg inte tas ut 
som regel.1585 Passivitetsrätten bör därför inte omfatta uppgifter av sådant 
slag.1586 Undantag gäller i de fall att en uppgiftsskyldig gjort en oriktig värde-
ring som på grund av högt belopp ändå ska räknas som oriktig uppgift.1587 
Om så sker kan skattetillägg komma att tas ut. Passivitetsrätten bör således 
omfatta självbelastande uppgifter om oriktig värdering som på grund av högt 
belopp som utgöra oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL.  

Hur skyldigheten att lämna övriga uppgifter ska tolkas och tillämpas i 
förfarandet om skattetillägg efter att en uppgiftsskyldig har blivit anmäld för 
skattebrott förefaller oklart. Något som dock framstår som klart är att skat-
tetilläggets karaktär i mål om skattebrott får avgörande betydelse för hur 
passivitetsrätten förhåller sig till uppgiftsskyldigheten i mål om skattebrott 
dvs. om syftet med skattetillägget i är att förmå den anklagade till att lämna 
uppgifter i mål om skattebrott, så skulle skattetillägget kunna anses ha en 
viteskaraktär i mål om skattebrott dvs. det skulle kunna tolkas som ett tvång 
att lämna uppgifter.1588 Om syftet istället skulle vara att skattetillägget ska ut-
göra en del av straffet när det tas ut i mål om skattebrott, så skulle skattetill-
lägget sannolikt få en straffrättslig karaktär i mål om skattebrott.1589 Det gäller 
under förutsättning att den uppgiftsskyldige kan förhålla sig passiv i förhål-
lande till skattetillägget och till skattebrott, utan att det leder till uttag av skat-
tetillägg. 

                                                           
1585 Se ovan avsnitt 5.6.4. 
1586 Se RÅ 2007 ref. 23 HFD och RÅ 2007 not. 84. i ovan avsnitt 6.2.5. 
1587 Se ovan avsnitt 5.6.4.4 och RÅ 1996 not. 241. 
1588 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallen Saunders v. The United Kingdom, Appli-
cation no. 19187/91, 17 December, 1996 och I.J.L. and others v. The United 
Kingdom, Application nos. 29522/95, 30056/96 and 30574/96, 19 September 
2000 samt ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallen Heaney and McGuinness v. Ireland, 
Application no. 34720/97, 21 December 2000 och Quinn v. Ireland, Application 
no. 36887/97, 21 December 2000. 
1589 Jämför rättsfallen Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 
41552/98, 16 maj 2000 i ovan avsnitt 3.3.2 och Allen v. the United Kingdom, Ap-
plication no. 76574/01, 10 September, 2002 i ovan avsnitt 3.3.3 med J.B. v. Swit-
zerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001 i ovan avsnitt 3.4.1 Se också mål 
374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 18 oktober 
1989 i ovan avsnitt 2.4.1, rättsfallet Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 
February 1993 i ovan avsnitt 2.4.2 och RÅ 2007 ref. 23 HFD i ovan avsnitt 6.2.5. 
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Något som talar emot att skattetillägget har en straffrättslig karaktär i mål 
om skattebrott är att det av 1 § i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall 
framgår att uttag av skattetillägg får beslutas med passivitet som grund i mål 
om skattebrott, oaktat uppsåtet. Detta trots att den som är misstänkts för 
skattebrott ska ha fått information om passivitetsrätten enligt 12 § FUK. Att 
begreppet passivitet används i detta sammanhang förefaller därför proble-
matiskt. Vid analys av passivitetsrätten enligt EKMR och EU-rätten så som 
den kommer till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens rätts-
praxis framgår det dock inte klart om denna lagstiftning är förenligt med 
passivitetsrätten enligt EKMR och EU-rätten. Det beror på skillnader i 
Europadomstolens argumentation1590, EU-domstolens argumentation1591 och 
vad som kommer till uttryck i artikel 7 i EU:s direktiv (EU) 2016/343.  

Enligt Europadomstolen ska passivitetsrätten tolkas så att åklagaren har 
en skyldighet att säkra bevisning utan att använda metoder som kränker den 
uppgiftsskyldiges rätt att vara tyst och inte belasta sig själv.1592 Om åklagaren 
kan lägga fram så pass mycket bevisning så att det finns anledning för den 
uppgiftsskyldige att förklara sig och den uppgiftsskyldige väljer att inte göra 
det, så bör den uppgiftsskyldiges tystnad kunna tolkas till nackdel för hen 
utan att det har skett en kränkning av passivitetsrätten. Passivitetsrätten en-
ligt EKMR kan således tolkas så att det kan vara förenligt med passivitets-
rätten att tolka en anklagad persons tystnad emot denna. Det gäller under 
förutsättning att tystnaden inte är det enda som ligger till grund för en fäl-
lande dom.1593 Denna slutsats går också i linje med bestämmelsen i 12 § 
FUK.1594 Stadgandet i artikel 7 i EU:s direktiv (EU) 2016/343 kan tvärtemot 
tolkas så att om en uppgiftsskyldig som har blivit anklagad för brott eller för 

                                                           
1590 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
1591 Se ovan avsnitt 4.3.2.2. 
1592 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
1593 Jämför rättsfallen Sorokins and Sorokina v. Latvia, Application no. 45476/04, 
28 May 2013 och John Murray v. The United Kingdom, Application no. 
18731/91, 8 februari 1996 med Condron v. The United Kingdom, Application 
no. 35718/97, 2 maj, 2000 i ovan avsnitt 3.4.3. 
1594 Se Ingelström, Jessica, Lüning, Nebelius Monica, Sandén, Hans-Olof, Kom-
mentarer till 12 § FUK, publicerat i Zeteo den 2 oktober 2017. 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 293
  

en lagöverträdelse väljer att vara tyst, så får tystnaden inte tolkas som ett 
bevis om skuld.1595  

Mot denna bakgrund besvaras frågan om hur skyldigheten att lämna in-
komstdeklaration och övriga upplysningar förhåller sig till passivitetsrätten i 
förfarandet om skattetillägg så, att uppgiftsskyldigheten förhåller sig på pas-
sivitetsrätten på olika sätt i olika situationer. Sammanfattningsvis kan det 
också konstateras att passivitetsrätten också därför begränsar uppgiftsskyl-
digheter på olika sätt och i olika omfattning beroende på hur förfarandet 
har gått till, omständigheterna i de enskilda fallen, inklusive sättet på vilket 
bevisningen har säkrats.1596  

I detta avsnitt besvaras följande frågeställning: Under vilka förutsättningar är 
passivitetsrätten tillämplig i förfarandet om skattetillägg? Med anledning av 
att passivitetsrätten innebär skyldigheter för medlemsstater från och med att 
en person har blivit anklagad för brott enligt artikel 6 i EKMR eller anklagad 
för en lagöverträdelse enligt artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga måste det 
först fastställas vad som avses med en anklagade enligt begreppets autonoma 
innebörd. Vägledning i detta avseende kan hämtas från Europadomstolens 
rättspraxis. Som tidigare också angivits framgår det där att den som har blivit 
väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd ska anses som anklagad enligt 
den autonoma innebörden i artikel 6.1 i EKMR.1597 Av Europadomstolens 
rättspraxis1598 framgår det också att det därutöver måste finnas en konkret 
länk mellan en inledande utredning och ett faktiskt eller potentiellt efterföl-
jande förfarande.1599 I fall där Europadomstolen har gjort bedömningen att 
en sådan länk inte finns så har Europadomstolen funnit att passivitetsrätten 
inte kan anses kränkt.1600 Med anledning av att rättigheterna enligt EU:s 
                                                           
1595 Direktiv (EU) 2016/343, den 9 Mars 2016, om förstärkningen av vissa aspekter 
av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga 
förfaranden, artikel 7 st. 5, se ovan avsnitt 3.4.5. 
1596 Se ovan avsnitt 3.4.4. 
1597 Se ovan avsnitt 5.2.2.1. 
1598 Se ovan avsnitt 3.3.6 och rättsfallet Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 
8 April 2004. 
1599 Se ovan avsnitt 5.2.2.2. 
1600 Se ovan avsnitt 3.3.6 och rättsfallet Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 
8 April 2004. 
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stadga ska ges ett innehåll som motsvarar rättigheterna enligt EKMR, så bör 
begreppet lagöverträdelse enligt artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga tolk-
ningsvis ges ett innehåll där de två kriterierna 1) väsentligt påverkad och 2) 
konkret länk ingår.1601 

Europadomstolens rättspraxis går i linje med vad som stadgas i 44 kap. 3 
§ SFL om vitesföreläggandeförbudet. Där framgår att ett föreläggande inte 
får förenas med vite om det finns anledning att anta att den som ska före-
läggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till uttag av 
skattetillägg och om föreläggandet avser utredning av en fråga som har sam-
band med den misstänkta gärningen.1602 Vitesföreläggandeförbudet skulle så-
ledes också kunna tolkas som att viten inte får användas om det finns en 
konkret länk mellan frågan som ställs och den misstänkta gärningen dvs. 
den oriktiga uppgiften.  

Enligt Europadomstolen gäller detta också i de fall att en person som är 
anklagad för ett brott kallas till förhör avseende ett annat brott, om ankla-
gelserna om brott grundar sig på samma fakta som efterfrågats under vitt-
nesförhöret.1603 En sådan slutsats går i linje med 36 kap. 6 § RB. Där anges 
att ett vittne får vägra yttra sig om en omständighet, vars yppande skulle röja 
att vittnet eller någon vittnet närstående har förövat en brottslig eller vanä-
rande handling. En uppgiftsskyldig bör således ha rätt att vägra yttra sig om 
omständigheter som grundar sig på fakta som skulle kunna läggas till grund 
för uttag av skattetillägg på grund av oriktig uppgift i ett faktiskt eller poten-
tiellt efterföljande straffrättsligt förfarande om skattetillägg och skattebrott.1604  
 
Passivitetsrätten enligt EKMR ska således beaktas i ett ärende eller ett mål 
om skattetillägg under följande förutsättningar:  

 
 Om en uppgiftsskyldig har blivit väsentligt påverkad av en myndig-

hetsåtgärd, och  
 Om det finns en konkret länk mellan det oriktiga uppgiftslämnan-

det och ett faktiskt eller potentiellt efterföljande förfarande om 
skattetillägg och skattebrott. 

                                                           
1601 Se ovan avsnitt 1.4.1.2 och artikel 51.3 i EU:s rättighetsstadga 
1602 Se ovan avsnitt 6.5.2. 
1603 Se ovan avsnitt 3.3.7 och rättsfallet Marttinen v. Finland, Application no. 
19235/03, 21 April 2009. 
1604 Se ovan avsnitt 6.2.7. 
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I och med att samma oriktiga uppgift dvs. felaktighet eller passivitet kan 
läggas till grund för uttag av skattetillägg i både administrativa och straffrätts-
liga förfarandet så förefaller skattetillägget i sig utgöra en sådan konkret länk 
till ett faktiskt eller potentiellt efterföljande förfarande om skattetillägg och 
skattebrott.1605 Frågan om under vilka förutsättningar som passivitetsrätten är 
tillämplig i förfarandet om skattetillägg besvaras därför så att skattetillägget i 
sig utgör en sådan konkret länk mellan ett oriktigt uppgiftslämnande och ett 
potentiellt efterföljande straffrättsligt förfarande.1606 Det innebär om en per-
son som är uppgiftsskyldig enligt 30 kap. 1 § och 31 kap. 3 § SFL har blivit 
anklagad för brott enligt artikel 6 i EKMR eller för en lagöverträdelse enligt 
artikel 48.2 i EU:s rättighetsstadga, så har personen rätt att vara tyst och inte 
belasta sig själv under den fortsatta utredningen.  

Begreppet anklagad korresponderar med tidpunkter då en uppgiftsskyl-
dig har blivit väsentligt påverkad av en myndighetsåtgärd. Ett vitesföreläg-
gande1607, förslag till beslut1608 och anmälan om skattebrott1609 utgör exempel 
på sådana åtgärder som bör anses påverka den uppgiftsskyldige väsentligt.1610 
Det medför att passivitetsrätten innebär skyldigheter för Skatteverket, åkla-
gare och domstolar efter dessa tidpunkter dvs. Skatteverket och åklagaren 
har en skyldighet att bedriva den fortsatta utredningen och säkra bevisning 
i enlighet med gällande lag och på ett sådant sätt som inte kränker den upp-
giftsskyldiges rätt att vara tyst och inte belasta sig själv. En annan sådan skyl-
dighet innebär att Skatteverket, åklagare och domstolar måste underlåta att 
låta en uppgiftsskyldigs tystnad utgöra det enda underlaget för ett beslut om 
skattetillägg, men enligt Europadomstolen innebär passivitetsrätten däremot 
inte ett absolut förbud mot att tolka tystnaden emot den uppgiftsskyldige.1611  

I detta avsnitt besvaras följande frågeställning: Vilka innebörder har passivi-
tetsrätten i förfarandet om skattetillägg? I Mål Courage Ltd mot Bernhard 

                                                           
1605 Se ovan avsnitt 8.3.5. 
1606 1 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1607 Se ovan avsnitt 6.2.5. 
1608 Se ovan avsnitt 6.2.6. 
1609 Se ovan avsnitt 6.2.7. 
1610 Se ovan avsnitt 3.3.7 och 4.3.1. 
1611 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
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Crehan1612 uttalade EU-domstolen att den särskilda rättsordning som har in-
förlivats i medlemsstaterna genom fördragen skapar både rättigheter och 
skyldigheter för både medlemsstater och deras medborgare. Rättigheterna 
uppkommer inte enbart då de framgår av fördragen, utan även med anled-
ning av skyldigheter som fördragen ålägger enskilda och medlemssta-
terna.1613 Det innebär att medlemsstaternas skyldighet att informera om pas-
sivitetsrätten också innebär en rättighet för brottsanklagade personer eller 
personer som anklagats för en lagöverträdelse att få information om passi-
vitetsrätten i rätt tid.1614 För det första så innebär passivitetsrätten därför en 
rättighet för uppgiftsskyldiga som har anklagats för brott eller för en lagö-
verträdelse att få information om passivitetsrätten i rätt tid. För det andra 
innebär passivitetsrätten en skyldighet för Skatteverket, åklagare och dom-
stolar att delge dessa personer information om passivitetsrätten i rätt tid.1615 

För det tredje innebär passivitetsrätten en rätt att vara tyst och inte belasta 
sig själv.1616 För den som är uppgiftsskyldig och har blivit anklagad för brott 
eller för en lagöverträdelse, så innebär det i vart fall att man har rätt att vara 
tyst avseende muntliga självbelastande uppgifter. Den som är uppgiftsskyl-
dige bör därför inte söka förmås att lämna muntliga självbelastande uppgif-
ter till Skatteverket, åklagare eller domstolar efter tidpunkten för en ankla-
gelse om brott eller anklagelsen om en lagöverträdelse. Det framstår dock 
som oklart i vilken omfattning som tystanden får tolkas till den uppgiftsskyl-
diges nackdel och i vad mån passivitetsrätten även innebär en rätt att under-
låta att lämna skriftlig information.1617 Däremot innebär passivitetsrätten som 

                                                           
1612 Se ovan avsnitt 1.3 och Mål C-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, dom 
den 20 september 2001, s. I-6297, p. 19. 
1613 Se ovan avsnitt 1.3 och Mål FC-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, 
2001, s. I-6297, p. 19. 
1614 Se ovan avsnitt 1.3 och Mål C-453/99, Courage Ltd mot Bernhard Crehan, dom 
den 20 september 2001, s. I-6297, p. 19. 
1615 Se ovan avsnitt 3.4.5 och rättsfallet Ibrahim and others v. the United Kingdom, 
nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, 13 September 2016, samt ovan 
avsnitt 4.3.2.3, 5.2.4 och 8.3.8 och 12 § FUK där det stadgas att den som skäligen 
misstänkts för brott, i samband med att denne underrättas om misstanken, även 
underrättas om sin rätt att inte behöva yttra sig över misstanken.  
1616 Se Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 
1996. 
1617 Jämför Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 De-
cember, 1996 med Mål C-407/04 P, Dalmine mot kommissionen, 25 Januray 
2007. 
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regel en skyldighet för Skatteverket, åklagaren eller domstolar att låta bli att 
använda tvång för att förmå den uppgiftsskyldige att lämna information om 
lagöverträdelser som det ankommer på Skatteverket och åklagaren att be-
visa.1618 Som ovan angivits medför det även förbud mot att låta en uppgifts-
skyldigs tystnad utgöra det enda underlaget för ett beslut om skattetillägg, 
men enligt Europadomstolen är passivitetsrätten inte absolut. Den förefaller 
således inte innebära ett absolut förbud mot att tolka en uppgiftsskyldigs 
tystnad emot den uppgiftsskyldige.1619 

För det fjärde innebär passivitetsrätten också en skyldighet för Skattever-
ket, åklagare eller domstolar att underlåta att säkra bevisning i strid med 
passivitetsrätten.1620 För det femte innebär den en skyldighet för Skattever-
ket, åklagare eller domstolar att se till så att den brottsanklagade personen 
har tillgång till skyddsmekanismer i form att rätt till juridiskt ombud från 
och med första förhöret1621 samt att bli betraktad som oskyldig till dess att 
skuld lagligen har fastställts1622. För det sjätte innebär passivitetsrätten en rätt 
för staten att beakta statens intresse av att utreda och beivra brott.1623 Sam-
manfattningsvis kan det konstateras att detta är så som tidigare också angi-
vits1624, ett sätt att beskriva olika rättigheter och skyldigheter som följer av 
passivitetsrätten, men inte det enda sättet. På grund av att Europadomstolen 
och EU-domstolen sannolikt kommer att fortsätta att utveckla passivitetsrät-
ten genom sin rättspraxis, så är det viktigt att i framtiden undersöka om 
rättspraxis medför en förändring av rättsläget med avseende på passivitets-
rättens olika innebörder.1625 

                                                           
1618 Se Mål 374/87, Orkem mot kommissionen, EG-domstolens, den 18 oktober 
1989, Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, RÅ 2007 ref. 
23 och RÅ 2007 not. 84. 
1619 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
1620 Se Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006. 
1621 Jämför Magee v. the United Kingdom, Application no, 2835/95, 6 June 2000 
med Salduz v. Turkey, Application no. 36391/02, 27 November 2008. 
1622 Se Telfner v. Austria, Application no. 33501/96, 20 March 2001. 
1623 Se Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
1624 Se ovan avsnitt 5.2.4. 
1625 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
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I detta avsnitt besvaras följande frågeställning: Under vilka förutsättningar 
kan skattetillägget i sig utgöra en kränkning av passivitetsrätten? När en upp-
giftsskyldig underlåter att deklarera inkomster eller väljer att besvara frågor 
om sina beskattningsbara inkomster med tystnad, så förefaller det oklart i 
vilken omfattning som tystnaden får läggas till grund för beslut om uttag av 
skattetillägg. Vad som avses med rekvisitet ”passivitet” i 1 § lag om talan om 
skattetillägg i vissa fall framgår inte i av lagens ordalydelse. Det framgår inte 
heller om rekvisitet passivitet omfattar förtigande av muntliga uppgifter, 
muntliga uppgifter som nedtecknats i en tjänsteanteckning, skriftliga uppgif-
ter, skriftliga uträkningar och/eller sifferuppgifter etc. Det förefaller också 
oklart när under förfarandet som underlåtenheten att lämna uppgifter ska 
ha ägt rum för att den ska leda till uttag av skattetillägg i straffrättsliga förfa-
randen om skattebrott. 

Klart är dock att underlåtenhet att lämna inkomstdeklaration och övriga 
upplysningar kan leda till uttag av skattetillägg på grund av skönsbeskattning 
eller oriktig uppgift i både administrativa förfaranden om skatt och straff-
rättsliga förfaranden om skattebrott.1626 I prop. 2001/02:25 har argument an-
förts om att skyldigheten att lämna övriga uppgifter1627 i praktiken innebär 
”att den skattskyldige för att undgå t.ex. skattetillägg måste lämna alla upp-
gifter.”1628.  Om det är så att begreppet övriga uppgifter i 31 kap. 3 § i prak-
tiken avser alla övriga uppgifter så kan bestämmelsen tolkas så att den om-
fattar även självbelastande uppgifter. Om det förhåller sig på det sättet så 
innebär det att uppgiftsskyldigheten hamnar i konflikt med passivitetsrätten 
enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU på grund av att skattetill-
lägg kan tas ut i både administrativa och straffrättsliga förfaranden på grund 
av uppgiftsskyldigas passivitet. Förenligheten mellan passivitetsrätten och 
skattetillägget i straffrättsliga förfaranden har ännu inte prövats av svenska 

                                                           
1626 30 kap. 1 § och 32 kap. 1 § SFL, 57 kap. 1 § SFL, 49 kap. 6 § SFL, 31 kap. 3 § 
SFL, 49 kap. 4-5 §§ SFL, 1 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall 
och prop. 2001/02:25 s. 163.  
1627 1 § och 3 § lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1628 Prop. 2001/02:25 s. 163. 
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nationella domstolar. Däremot har liknande frågeställning prövats av 
svenska nationella domstolar, Europadomstolen och EU-domstolen.1629  

 I RÅ 2007 ref. 23 prövades frågan om huruvida förutsättningar förelåg 
för att förelägga den skattskyldiga att lämna uppgift vid vite. I målet kom 
HFD fram till att passivitetsrätten omfattar förslag till beslut om att ta ut 
skattetillägg och att det därför inte kan bli aktuellt att ålägga uppgiftsskyldiga 
att lämna uppgifter som kan verka belastande efter denna tidpunkt.1630 
HFD:s bedömning i RÅ 2007 ref. 23 går i linje med Europadomstolens 
rättspraxis och EU-domstolens rättspraxis.1631 Däremot råder inte alltid för-
enlighet mellan Europadomstolens och EU-domstolens tolkning av passivi-
tetsrätten. Vid prövning av passivitetsrättens tillämpningsområden har EU-
domstolen t.ex. gjort skillnad på skriftliga och muntliga uppgifter, medan 
Europadomstolen inte har gjort en lika tydlig uppdelning däremellan.1632 En 
annan skillnad mellan passivitetsrätten enligt EKMR och enligt EU:s rättig-
hetsstadga gäller huruvida tystnaden får tolkas till nackdel för den som har 
haft rätt att vara passiv eller inte.1633 Det finns således flera exempel som visar 
att passivitetsrättens tillämpningsområden och innebörder kan tolkas olika 
beroende på vilken rättskälla som läggs till grund för tolkningen. Men ef-
tersom att Europadomstolen har identifierat ett fyra kriterier som enligt 
Europadomstolen ska beaktas vid prövning av om passivitetsrätten ska an-
ses kränkt, förefaller det lämpligt att utgå ifrån dessa kriterier vid prövning 
                                                           
1629 Se t.ex. Mål 374/87 Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens dom av den 
18 oktober 1989, Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993 
och Mål 374/87, J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001, Lore-
lie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 maj 2000, Saun-
ders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December 1996 och 
RÅ 2007 ref. 23. 
1630 Bestämmelserna om vitesföreläggandeförbudet i 44 kap. 3 § SFL utvidgades till att omfatta 
skattetillägget med avsikten att anpassa förfarandet om skattetillägg efter passivitetsrätten en-
ligt EKMR. Av 44 kap. 3 § SFL framgår att den som är uppgiftsskyldig inte får tvingas till att 
svara på frågor genom vitesföreläggande om det finns anledning att anta att den som ska 
föreläggas har begått en gärning som skulle kunna leda till uttag av skattetillägg och föreläg-
gandet avser en fråga som har samband med den misstänkta gärningen. 
1631 Jämför RÅ 2007 ref. 23 med Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 
February 1993 och J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001. 
1632 Jmf. t.ex. Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993 med 
Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, EU-domstolens dom av den 25 
Januray 2007. 
1633 Jmf. artikel 7 i direktiv 2016/343/EU och John Murray v. The United Kingdom, 
Application no. 18731/91, 8 February 1996. 



 

300 HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 
 

av om skattetillägget i sig kan anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten 
enligt EKMR, EU:s rättighetsstadga, artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU 
och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. 

Det första kriteriet som ska beaktas vid prövning av om skattetillägget i 
sig anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten är om någon typ av tvång 
har använts för att säkra den bevisning som i så fall läggs till grund för beslut 
om uttag av skattetillägg. Om tvång har använts måste karaktären och graden 
av det tvång som har använts bedömas. Denna bedömning bör göras mot 
bakgrund av vad som anges i 4 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 

Enligt 4 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall så ska det som är före-
skrivet i lag för det brottmål som skattetillägget har samband med tillämpas 
som regel i frågan om utredningen och förfarandet om skattetillägget i brott-
målsprocessen.1634 4 § måste också tolkas så att tvångsmedel som t.ex. häkt-
ning, reseförbud, kvarstad, beslag och hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation m.m. eller husrannsakan som regel inte får tillämpas avseende 
skattetillägget.1635 Behövs dessa åtgärder för brottmålet så får de däremot an-
vändas i detta avseende.1636 

I prop. 2014/15:131 har dock argument anförts om att i händelse av att 
det framkommit ny information vid genomförandet av sådana åtgärder, får 
informationen användas för skattetilläggsfrågan.1637 När det t.ex. gäller tvångs-
medlet betalningssäkring föreslog regeringen att Skatteverket ska få kunna 
ansöka om betalningssäkring även för ett skattetillägg som kan komma att 
beslutas av allmän domstol.1638 I 7 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall 
anges också att om åklagaren skulle åberopa en ny felaktighet eller passivitet 
till stöd för åtal om skattebrott så får denna felaktighet eller passivitet också 
åberopas till stöd för talan om skattetillägget. Det förefaller således inte fin-
nas något förbud mot att åklagaren säkrar bevisning avseende brottmålet 
ifråga och sedan lägga bevisningen till grund för uttag av skattetillägg i ett 
efterföljande straffrättsligt förfarande om skattetillägg och skattebrott. Tvång 
kan således ha använts för arr säkra bevisning som sedan läggs till grund för 
uttag av skattetillägg. Om uppgifter som har säkrats genom tvång läggs till 
grund för beslut om uttag av skattetillägg i ett straffrättsligt förfarande om 

                                                           
1634 4 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1635 4 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 
1636 Prop. 2014/15:131 s. 254. 
1637 Prop. 2014/15:131 s. 254. 
1638 Prop. 2014/15:131 s. 133. 
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skattetillägg och skattebrott, så kan beslutet innebära en kränkning av passi-
vitetsrätten, men som tidigare har konstaterats så är passivitetsrätten inte ab-
solut.  

Europadomstolen har uttalat att användandet av tvångsmedel inte alltid 
innebär en kränkning av passivitetsrätten. Passivitetsrätten får alltså inskrän-
kas om det finns godtagbara skäl för detta.1639 Även EU-domstolen har gett 
uttryck för vikten av att bekämpa överträdelser på mervärdesskatterättens 
område.1640 Vilka åtgärder som kan anses utgöra godtagbara inskränkningar 
av passivitetsrätten i mål om skattebrott har ännu inte prövats av Europa-
domstolen. Dessa argument ger uttryck för det andra kriteriet som ska be-
aktas vid prövning av om passivitetsrätten kan anses kränkt dvs. statens in-
tresse av att beivra och bestraffa brottet i fråga.1641 Ytterligare argument som 
kan anföras vid avvägningen mellan medlemsstaternas skyldighet att under-
låta att säkra bevisning i strid med passivitetsrätten och statens intresse av att 
utreda, beivra och bestraffa skattebrott är att välfärden i samhället bygger på 
ett väl fungerande skattesystem.1642 I den skatterättsliga doktrinen har argu-
ment också anförts om att Skatteverkets kontrollverksamheter och skatte-
tillägg är två viktiga rättsliga instrument för att den Svenska skatteförvalt-
ningen ska fungera.1643 I förarbetena till nya lagen om talan om skattetillägg i 
vissa fall uttalas att det är den uppgiftsskyldige som har ansvaret för att lämna 
korrekta och fullständiga uppgifter till grund för beskattning. För detta 
måste det finnas vissa möjligheter till påtryckningsmedel.1644 Min slutsats är 
att om Skatteverket och/eller åklagaren vidtar åtgärder för att säkra bevis-
ning som innebär en inskränkning av passivitetsrätten och bevisningen se-
dan används som underlag för att ta ut skattetillägg i mål om skattebrott, så 
måste Skatteverket eller åklagaren även kunna bevisa att godtagbara skäl 
föreligger. Om skälen inte kan godtas och bevisningen som säkrats genom 

                                                           
1639 Se ovan avsnitt 3.3.3 och 5.2.3.2. 
1640 Se ovan avsnitt 7.3.4. 
1641 Se ovan avsnitt 5.2.3.2. 
1642 Möller, Lars. Oriktig uppgift - upplysningsskyldighet och bevisbörda. Skattenytt, 
2000, häfte 1/2, s. 53–60. 
1643 Möller, Lars. Oriktig uppgift - upplysningsskyldighet och bevisbörda. SkatteNytt, 
år 2000, s. 53. 
1644 Prop. 2014/15:131 s. 218. 
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tvång ändå har lagts till grund för uttag av skattetillägg så måste passivitets-
rätten anses kränkt.1645 

Enligt det första kriteriet måste också skattetilläggets karaktär beaktas vid 
prövning av om skattetillägget i sig kan anses utgöra en kränkning av passi-
vitetsrätten. Frågan om skattetilläggets karaktär har varit föremål för pröv-
ning flera gånger. Problematiken har sin grund i att skattetillägget som också 
tidigare nämnts1646 kan ha både en vitesfunktion och en straffrättslig funktion. 
Om avsikten med skattetillägget är att det ska ha en straffrättslig funktion i 
mål om skattebrott bör uttag av skattetillägg kunna anses förenligt med pas-
sivitetsrätten enligt EKMR. Den bedömningen kan motiveras av att Euro-
padomstolen har gett uttryck för att tystnaden får tolkas till den anklagades 
nackdel om åklagaren har lagt fram så pass mycket bevisning så att det finns 
anledning för den anklagade att försvara sig, men väljer att vara tyst. Tystna-
den får dock aldrig ensamt utgöra grund för en fällande dom.1647  

Rekvisitet passivitet i 1 § lagen om talan om skattetillägg i vissa fall tyder 
dock snarare på att skattetillägget har en viteskaraktär i mål om skattetillägg 
och skattebrott. Det är också tveksamt om rekvisitet passivitet skulle anses 
förenligt med artikel 7.5 i direktiv (EU) 2016/343. Där framgår att om en 
person som är anklagad för brott väljer att vara tyst, så får tystnaden inte 
tolkas som ett bevis om skuld.1648 Bestämmelsen i artikel 7.5 kan tolkas så 
att den innebär ett mer långtgående skydd för den som har blivit anklagad 
för brott än motsvarande förbud enligt EKMR, men den gäller inte alla mål 
om skattetillägg och skattebrott utan endast de mål som avser tillämpning 
av unionsrätten.1649 

En uppgiftsskyldig som har anklagats för brott får inte heller försättas i 
situationen att hen bara har två val dvs. vara passiv och bli påförd skattetill-
lägg eller tala och bli dömd för skattebrott. I en sådan situation kan skatte-
tillägget också få en vitesfunktion dvs. den anklagade personen kan uppfatta 
situationen så att tystnad kan leda till uttag av skattetillägg. Om så är fallet så 
förefaller skattetillägget ha fått vitesfunktion i det enskilda fallet. Under så-

                                                           
1645 Se ovan avsnitt 5.2.3.2 och 5.2.3.4. 
1646 Se ovan avsnitt 7.3.2. 
1647 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
1648 Direktiv (EU) 2016/343, den 9 Mars 2016, om förstärkningen av vissa aspekter 
av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga 
förfaranden, artikel 7 st. 5. 
1649 Se ovan avsnitt 1.4.1.4 och artikel 51.1 i EU:s rättighetsstadga. 
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dana förutsättningar så har skattetillägget inneburit en kränkning av passivi-
tetsrätten, oavsett om skattetillägget tas ut eller inte.1650 Samma sak gäller om 
en uppgiftsskyldig förmås att inkomma med uppgifter genom vitesföreläg-
gande om uppgifterna sedan läggs till grund för uttag av skattetillägg alt. an-
nan straffrättslig påföljd i ett mål om skattebrott. Under sådana förutsätt-
ningar så har skattetillägget också inneburit en kränkning av passivitetsrät-
ten, oavsett om det tas ut eller inte. 

Ett annat problem består som tidigare angivits av att Skatteverket inte har 
någon skyldighet att informera den som anklagats för brott om passivitets-
rätten enligt SFL. Att denna avsaknad av information måste beaktas vid 
prövningen av om uttag av skattetillägg kan anses kränka passivitetsrätten 
framgår av det tredje kriteriet som Europadomstolen har identifierat. Enligt 
det tredje kriteriet ska prövning av om passivitetsrätten kan anses kränkt ske 
med beaktande av de skyddsmekanismer som den enskilde har att tillgå.1651 
Rätten till information om passivitetsrätten utgör en sådan skyddsmekanism 
som ska beaktas både enligt Europadomstolen och enligt direktiv 
2012/13/EU om rätten till information om olika rättigheter och direktiv 
2016/343/EU.1652 Europadomstolen har bedömt hela förfarandet som orätt-
vist enligt artikel 6 i EKMR på den grunden att den som varit anklagad för 
brott inte har fått information om passivitetsrätten i rätt tid.1653  

Ytterligare en skyddsmekanism som ska beaktas är t.ex. rätten till juri-
diskt ombud och oskyldighetspresumtionen.1654 Därutöver finns också ett 
antal andra, vad jag skulle kalla för skyddsmekanismer i förfarandet om 
skattetillägg.1655 Här avses rätten till att ta del av utredningsmaterialet,1656 möj-
lighet att göra rättelser på eget initiativ,1657 samt undantagsregler som tilläm-

                                                           
1650 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
1651 Se ovan avsnitt 5.2.3.3. 
1652 Se ovan avsnitt 3.4.5, 4.4 och 4.5. 
1653 Aleksandr Zaichenko v. Russia, Application no. 39660/02, 18 February, 2010, 
Ibrahim and others v. the United Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 
and 40351/09, 13 September 2016. 
1654 Se skyddsmekanismerna i artikel 6.3 i EKMR. 
1655 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1656 Se ovan avsnitt 7.5.4.2. 
1657 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
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pas om den uppgiftsskyldige har avlidit eller om skattebeloppet som undan-
hållits genom den oriktiga uppgiften varit obetydligt.1658 Skattetillägg får inte 
heller tas ut om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av avstäm-
ningsuppgifter som varit tillgängligt för Skatteverket inom ett år från och 
med utgången av beskattningsåret eller om det föreligger förutsättningar för 
att befria den uppgiftsskyldige enligt 51 kap. SFL.1659 Innan beslut om skat-
tetillägg fattas måste det prövas om någon/några av ovan angiva omständig-
heter föreligger. Om så är fallet får skattetillägg inte tas ut som regel. Enligt 
min uppfattning innehåller SFL således vissa skyddsmekanismer, men med 
anledning av att skattetillägget omfattas av passivitetsrätten förefaller det 
lämpligt att ge skyddsmekanismerna i artikel 48 i EU:s rättighetsstadga och 
artikel 6 i EKMR ett tydligare genomslag i förfarandet om skattetillägg.  

Det fjärde kriteriet som ska beaktas vid prövning av om passivitetsrätten 
kan anses kränkt är sättet på vilket bevisningen har säkrats och sedan an-
vänts under förfarandet.1660 Det finns därför anledning att undersöka på vil-
ket sätt som bevisningen får säkras och användas i förfarandet om skattetill-
lägg. I utredningar om skattetillägg får bevisning säkras genom förfrågningar, 
förelägganden, revisioner etc. Dessa åtgärder kan som tidigare angivits för-
enas med olika typer av tvång, som vite, betalningssäkring, bevissäkring etc. 
Denna bevisning kan sedan åberopas i domstol i en efterföljande straffrätts-
lig process. Det följer av principen om fri bevisprövning som framgår av i 
35 kap. 1 § RB. Där anges att rätten efter samvetsgrann prövning av allt som 
förekommit ska avgöra vad som i målet är bevisat. Bestämmelsen innebär 
att det saknas begränsningar i fråga om vilken bevisning som får förebringas 
rätten. Rätten får fritt bedöma bevisvärdet av den förebringade bevisningen 
dvs. rätten får göra en fri bevisvärdering.1661 Rätten får också avvisa överflödig 
utredning.1662 Principen om fri bevisprövning innebär också att Skatteverket 
under en utredning får använda det underlag som behövs för att klarlägga 
de förhållanden som utreds.1663 Principen är således avsedd för att säkra ma-
teriellt riktiga avgöranden.1664  

                                                           
1658 Se ovan avsnitt 7.4.4. 
1659 Se ovan avsnitt 7.4.4 och 7.4.5. 
1660 Se ovan avsnitt 5.2.3.4. 
1661 Leidhammar, 1995 s. 41. 
1662 8 § andra stycket FPL. 
1663 SOU 1986:39 s. 13. 
1664 SOU 1986:39 s. 60. 
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Ytterligare en princip som tillämpas i skatterätten är principen om det 
bästa bevismaterialet. Den innebär att om en och samma kunskapskälla kan 
utnyttjas på flera olika sätt, ska det bevismedlet som medför den säkraste 
bevisningen användas. Ett sämre bevismedel får dock användas om inget 
annat, bättre bevismedel, står till buds. En beviskedja ska också vara så kort 
som möjligt. Det kan innebära att ett vittne hörs inför rätten istället för att 
högläsning sker ur ett förhörsprotokoll.1665  

Enligt Europadomstolen kan en uppläsning av förhörsprotokoll innebära 
en kränkning av passivitetsrätten. Det gäller under förutsättning att den till-
talade har valt att vara tyst under rättegången och åklagaren inte respekterar 
det, utan väljer att söka förmå den tilltalade att uttala sig under rätte-
gången.1666  

I målet Saunders hade den klagande uttalat sig under rättsligt tvång. Åkla-
garen läste sedan upp innehållet i förhörsprotokollet. Av den anledningen 
kände den klagande sig tvingad att uttala sig under själva rättegången och 
blev sedermera korsförhörd. Med hänsyn till detta kom Europadomstolen 
fram till att det hade skett en kränkning av passivitetsrätten. Europadomsto-
len uttalade i målet att till synes ovidkommande frågor som ställs under in-
ledande förhör, senare kan komma att användas emot den som har ankla-
gats för brott.1667 Huruvida det skulle vara tillåtet för en åklagare att läsa upp 
förhörsprotokoll där en uppgiftsskyldig har uttalat sig enligt SFL, framstår 
enligt min tolkning som oklart. Här bör en avvägning göras mellan princi-
pen om fri bevisföring och bevisomedelbarhetsprincipen å ena sidan och 
passivitetsrätten å andra sidan.  

Bevisomedelbarhetsprincipen innebär att domstolen måste avgöra målet 
på grundval av den bevisning som lagts fram under själva rättegången. Det 
är en viktig princip. Enligt min tolkning utgör ett av principens syften att 
tillförsäkra att lagliga metoder används vid bevissäkringen dvs. om bevis-
ningen har säkrats utanför rättegångssalen genom olagliga metoder, så ska 
rätten ha rätt att avfärda bevisningen, alternativt tillmäta den ett lågt bevis-
värde med hänvisning till att bevisningen inte har förebringats omedelbart 

                                                           
1665 Leidhammar, 1995 s. 49. 
1666 Se ovan avsnitt 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, Applica-
tion no. 19187/91, 17 December, 1996. 
1667 Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 
1996. 
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för rätten. Om rätten inte har ett sådant utrymme, alternativt tillmäter bevis-
ning som säkrats genom olagliga metoder avgörande betydelse vid uttag av 
skattetillägg, kan det vara så att det har skett en kränkning av passivitetsrät-
ten.1668 

Av Europadomstolens rättspraxis framgår att just användningen av erkän-
nanden som lämnats under rättsligt tvång eller annat tvång i en inledande 
fas av en utredning, kan innebära en kränkning av passivitetsrätten om dessa 
läggs till grund för en fällande dom. Om en enskild däremot gör samma 
uttalanden under domstolsprocessen, inför domaren, bör domstolen kunna 
beakta dessa uttalanden utan att det innebär en kränkning av passivitetsrät-
ten. 

I rättsfallet Condron1669 prövade Europadomstolen om passivitetsrätten 
bör tolkas så att beaktandet av tystandes orsaker ska få betydelse vid pröv-
ningen av om passivitetsrätten kan anses kränkt eller inte. Om uppgiftsskyl-
dige har varit tyst under den inledande perioden av en utredning om skatt 
och kan förklara det genom att hen t.ex. har varit sjuk och oförmögen att 
besvara förfrågan/föreläggande eller hade fått rådet att vara tyst från sitt juri-
diska ombud så bör sådan information beaktas vid prövning av skattetill-
äggsfrågan. Det bör förhålla sig på det viset att ansvaret för att lämna en 
sådan förklaring tillfaller den som är uppgiftsskyldig. Skatteverket torde ha 
små möjligheter att få sådan informationen på annan väg, men om Skatte-
verket får sådan information så bör den beaktas vid prövning av skattetill-
äggsfrågan. Om ärendet gäller en EU-rättslig fråga måste även EU-domsto-
lens rättspraxis om passivitetsrätten beaktas. I detta avseende bör passivitets-
rätten enligt EU-stadgan tolkas så att den i vart fall inte ger ett mindre skydd 
än vad som framgår av Europadomstolens rättspraxis. Om sådan informat-
ion inte beaktas så föreligger det en risk för att uttag av skattetillägg kan anses 
utgöra en kränkning av passivitetsrätten. Om tystnadens orsaker inte beak-
tas så medför det att skattetillägget i sig kan anses utgör en kränkning av 
passivitetsrätten 

Som ovan angivits är det också Skatteverket och åklagaren som har be-
visbördan för intäktssidan och oriktig uppgift och den uppgiftsskyldige som 
har bevisbördan för avdrag. Enligt Europadomstolens är det åklagaren som 
har bevisbördan avseende skuldfrågan. Europadomstolen har också uttalat 
att åklagaren måste kunna säkra bevisning och visa skuld utan att använda 
                                                           
1668 Se ovan avsnitt 5.2.4. 
1669 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet Condron v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 35718/97, 2 maj, 2000.  
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sig av metoder som kränker den anklagades rätt att vara passiv. Dessa utta-
landen går att utläsa även ur EU-domstolen rättspraxis med den skillnaden 
att EU-domstolens uttalande avser vad kommissionen får och inte får göra. 
I EU-domstolens rättspraxis framgår att kommissionen inte får söka förmå 
företag att lämna uppgifter om överträdelser mot konkurrensreglerna som 
det ankommer på kommissionen att bevisa. Europadomstolen har därför 
också uttalat att en anklagad persons tystnad inte får vara det enda som läggs 
till grund för en fällande dom. Om en uppgiftsskyldig har gjort ett avdrag, 
men inte svarar på Skatteverkets förfrågan om avdraget bör Europadomsto-
len och EU-domstolens rättspraxis beaktas på så vis att uttag av skattetillägg 
inte sker med mindre än att Skatteverket eller åklagaren kan bevisa att det 
klart framgår att en uppgift utgör oriktig uppgift. Däremot kan avdraget ne-
kas med motiveringen att den uppgiftsskyldige inte har gjort sannolikt att 
hen har rätt till avdraget. Om tystnaden används som det enda beviset för 
att fastställa uttag av skattetillägg så kan skattetillägget anses utgöra en kränk-
ning av passivitetsrätten. 

Enligt 1 § lagen om talan om skattetillägg blir denna lag i vissa fall tillämp-
lig om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om 
skattetillägg enligt SFL som för brott enligt SkBrL för samma fysiska person. 
Enligt 3 § samma lag framgår att 49 kap. och 51 kap. i SFL ska tillämpas 
avseende skattetilläggsfrågan. Enligt 7 § samma lag gäller att om åklagaren 
åberopar en ny felaktighet eller passivitet till stöd för åtalet om skattebrott 
så får denna felaktighet eller passivitet även åberopas till stöd för talan om 
skattetillägg. Mot denna bakgrund så skulle uppgiftsskyldiga som har blivit 
åtalad för skattebrott kunna hamna i en situation där hen bara har två val: 
dvs. att antingen vara tyst om bli påförd skattetillägg eller välja att tala och 
bli dömd för skattebrott och påförd skattetillägg. Under sådana förutsätt-
ningar så utgör skattetillägget i sig en kränkning av passivitetsrätten.1670   

Sammanfattningsvis kan det i övrigt konstateras att frågeställningen om 
under vilka förutsättningar som skattetillägget i sig kan utgöra en kränkning 
av passivitetsrätten bör avgöras i varje enskilt fall med utgångspunkt i ovan 
angiva kriterier. Passivitetsrätten enligt EKMR ska beaktas utifrån de krite-
rier som Europadomstolen har identifierat genom sin prövning av passivi-
tetsrätten.1671 Om en EU-rättslig fråga aktualiseras i ett mål om skattebrott 
och skattetillägg har Skatteverket och svenska domstolar även att beakta EU-
domstolens rättspraxis om passivitetsrätten samt artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
                                                           
1670 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
1671 Se ovan avsnitt 1.3. 
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2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU. En utgångspunkt i en 
sådan situation bör vara att den anklagade i vart fall inte ska ges ett mindre 
skydd än vad som kommer till uttryck i Europadomstolens rättspraxis. Om 
passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga aktualiseras i ett 
ärende eller ett mål om skattetillägg bör prövningen ske utifrån de kriterier 
som Europadomstolen har identifierat.1672 Därutöver bör proportionalitets-
principen beaktas. Det beror på att EU-domstolen har funnit att den nat-
ionella lagstiftningen säkerställer att straffet blir proportionerligt i förhål-
lande till överträdelsens allvar. 1673  

I övrigt kan det också konstateras att om en uppgiftsskyldige svarar på 
självbelastande frågor under tvång i form av uttag av skattetillägg vid passivi-
tet, så kan skattetillägget i sig innebära en kränkning av passivitetsrätten, 
även i fall då det inte tas ut. Det beror på skattetilläggets viteskaraktär. Om 
syftet med skattetillägg är att förmå en enskild att lämna självbelastande upp-
gifter och uppgifterna sedan används emot den uppgiftsskyldige i ett efter-
följande straffrättsligt förfarande om skattetillägg och skattebrott så kan skat-
tetillägget i sig underminera själva kärnan i rätten till en rättvis rättegång. 

Vilka åtgärder bör vidtas för att passivitetsrätten ska få ett bättre genomslag 
i förfarandet om skattetillägg? Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
lagen om talan om skattetillägg i vissa fall ställer ökade krav om informat-
ionsskyldighet om passivitetsrätten och bättre skyddsmekanismer under för-
farandet om skattetillägg. Den ställer också ökade krav på den inledande 
utredningen och på hur bevisningen har säkrats innan ärendet når domsto-
len.  

Genom undersökning av passivitetsrättens tillämpningsområden och in-
nebörder i förfarandet om skattetillägg så har också flera kritiska faktorer 
kunnat identifieras. Den första kritiska faktorn består av att skattetilläggets 
karaktär i mål om skattebrott förefaller oklar. Den andra kritiska faktorn 
består av att Skatteverket inte har någon skyldighet att informera uppgifts-
skyldiga om passivitetsrätten enligt SFL. Den tredje kritiska faktorn består i 

                                                           
1672 Se ovan avsnitt 1.3 samt kapitel 5. 
1673 Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018 p. 63. 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 309
  

att passivitet kan läggas till grund för uttag av skattetillägg i mål om skattetill-
lägg och skattebrott. Med hänsyn till dessa kritiska faktorer och med beak-
tande av att förfarandet om skattetillägg har förändrats sedan vitesföreläg-
gandeförbudet införlivades genom att skattetillägg numera kan tas ut i straff-
rättsliga processer om skattebrott och Skatteverket inte har någon lagstiftad 
skyldighet att informera uppgiftsskyldiga om passivitetsrätten, så förefaller 
reglerna i 44 kap. 3 § SFL, 36 kap. 6 § RB och 12 § i FUK inte vara fullt 
tillräckligt för att passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga 
ska få genomslag i förfarandet om skattetillägg. Det är därför min uppfatt-
ning att reglerna om förfarandet om skattetillägg borde ändras ytterligare. 
Nedan ges därför förslag till åtgärder som kan vidtas för att passivitetsrätten 
ska få ett bättre genomslag i det svenska nationella skatteförfarandet 

9.3.5.2.1 Begränsning av uppgiftsskyldigheten enligt 31 kap. 3 § SFL 
Av studien framgår att det finns skillnader mellan hur passivitetsrätten har 
beaktas enligt svenska skatteförfaranderättsliga regler och hur den har be-
aktats av Europadomstolen och EU-domstolen. Därför finns anledning att 
undersöka vilka lagstiftningsåtgärder som skulle behövas för att passivitets-
rätten ska få bättre genomslag i skatteförfarandet. Enligt min uppfattning 
skulle det vara fördelaktigt med ett förtydligande om huruvida uppgiftsskyl-
digheten enligt 31 kap. 3 § SFL innebär en skyldighet att lämna riktiga upp-
gifter till grund för beskattningen - eller en skyldighet att lämna alla uppgif-
ter. Om den tolkas så att den innebär en skyldighet att lämna uppgifter om 
allt så finns det risk för att den skulle anses strida mot passivitetsrätten då 
allt kan innefatta självbelastande information.1674 

Det finns alltså goda skäl för ett förtydligande avseende hur uppgiftsskyl-
digheten ska tolkas i utredningar om skatt där skattetillägg kan aktualiseras 
och i mål om skattebrott. Innebär skyldigheten att lämna övriga upplys-
ningar en skyldighet att lämna uppgifter om allt eller innebär den en skyl-
dighet att lämna riktiga uppgifter om allt som Skatteverket behöver få veta 
för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande in-
komster. Det är min bedömning att en formulering som inkluderar riktiga 
övriga upplysningar skulle vara tydligare än nuvarande formulering; de öv-
riga upplysningar. Det gäller under förutsättning att skyldigheten att lämna 

                                                           
1674 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
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övriga uppgifter avser lämnandet av riktiga - eller i vart fall tillräckliga övriga 
uppgifter.  

Enligt min uppfattning bör uppgiftsskyldigheten tolkas så att den innebär 
en skyldighet att lämna riktiga uppgifter under det administrativa förfaran-
det så länge rättelser på eget initiativ är möjligt. Denna skyldighet bör gälla i 
det administrativa skatteförfarandet så länge som förutsättningar för uttag av 
skattetillägg på grund av oriktig uppgift inte föreligger. Lagstiftningen skulle 
också behöva förtydligas med avseende på omfattningen av uppgiftsskyldig-
heten i 31 kap. 3 § SFL med avseende på hur den ska tolkas i förhållande 
till 49 kap. 4-5 §§ SFL. 

Enligt vad som tidigare angivits kan skattetillägg tas ut om en skattskyldig 
har begärt omprövning av ett beskattningsbeslut, även om den uppgiftsskyl-
dige som har begärt omprövning har tagit tillbaka sin begäran om ompröv-
ning. I en sådan situation bör Skatteverket inte uppmana den uppgiftsskyl-
diga att inkomma med uppgifter för att rätta till eventuella brister om bris-
terna är av sådant slag att dessa kan eller skulle kunna ligga till grund för 
beslut om skattetillägg i ett administrativt förfarande eller straffrättsligt för-
farande.1675 Av regeringens uttalande i prop. 2016/17:180 s. 150 framgår att 
upplysningsplikt vars fullgörande är kopplat till en sanktion bör finnas i spe-
cialförfattningar.  Det förefaller därför lämpligt att införa en bestämmelse i 
SFL som särskilt markerar att olika krav ställs avseende en parts medverkan 
i ärenden beroende på om det kan leda fram till ett gynnande respektive ett 
betungande beslut för parten.1676 

9.3.5.2.2 Förtydligande av skattetilläggets karaktär och rekvisitet ”passivitet” i 1 § 
lag om talan om skattetillägg i vissa fall 
Med hänsyn till att skattetillägg kan tas ut på grund av den anklagades pas-
sivitet i mål om skattetillägg och skattebrott är det min uppfattning att lag-
stiftningen behöver förtydligas avseende skattetilläggets karaktär och funkt-
ion i mål om skattebrott. Det bör framgå i lagen om talan om skattetillägg i 
vissa fall om skattetillägg får tas ut för de fall att uppgiftsskyldigheten inte 
har fullgjorts på ett korrekt sätt, eller vad som i övrigt avses med begreppet 
passivitet. Passivitet bör inte utgöra det enda som läggs till grund för uttag av 
skattetillägg eller en fällande dom Det innebär att om en uppgiftsskyldig 
väljer att vara tyst under en pågående process om skattetillägg och skatte-
brott så bör underlag i form av skriftlig bevisning inte användas emot den 
                                                           
1675 Se ovan avsnitt 7.5.2. 
1676 Se ovan avsnitt 7.5.2. 
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uppgiftsskyldige på ett sådant sätt som kränker dennes rätt att vara tyst och 
inte belasta sig själv under själva rättegången.1677 Om en brottsanklagad per-
son har svarat på en förfrågan från Skatteverket efter att personen har blivit 
anmäld för skattebrott, ovetandes om denna anmälan, så bör uppgifterna 
inte läggas till grund för uttag av skattetillägg.  

Uppgifterna bör därutöver inte heller användas för att förmå den ankla-
gade att lämna muntliga uppgifter under rättegången. Det beror på att om 
den anklagade väljer att uttala sig om sitt skriftliga svar under domstolspro-
cessen så kan de muntliga uttalandena komma att läggas till grund för en 
straffrättslig påföljd, vilket skulle innebära kränkning av passivitetsrätten.1678  

Skillnad blir det dock om åklagaren har säkrat bevisning emot en upp-
giftsskyldig som anklagats för brott, utan att begära uppgifter från den ankla-
gade. Under sådana förutsättningar kan det vara så att det finns anledning 
för den anklagade att förklara sig.1679 Om det finns anledning för den ankla-
gade att förklara sig och denne inte uppfyller sin förklaringsbörda så bör 
uttag av skattetillägg kunna ske utan att det innebär en kränkning av passivi-
tetsrätten.1680 I en sådan situation bör skattetillägget anses ha en straffrättslig 
karaktär, men som tidigare framgått så är det min uppfattning att förtydli-
gande lagstiftning behövs i detta avseende. 

9.3.5.2.3 Förtydligande avseende muntliga uppgifter  
Av 49 kap. 4 § SFL framgår som tidigare angivits att muntliga uppgifter inte 
får läggas till grund för uttag av skattetillägg, men om åklagaren åberopar en 
ny felaktighet eller passivitet till stöd för åtalet, så får denna felaktighet eller 
passivitet även åberopas till stöd för talan om skattetillägg.1681 Enligt min tolk-
ning finns det alltså ingenting i lagen som hindrar att de muntliga uppgifterna 
läggs till grund för den straffrättsliga domen och de skriftliga uppgifterna 
läggs till grund för uttag av skattetillägg avseende samma oriktiga uppgift. 
Det förefaller dock oklart om bestämmelsen i lag om talan om skattetillägg 

                                                           
1677 Se ovan avsnitt 3.4.2 och Saunders v. The United Kingdom, Application no. 
19187/91, 17 December, 1996. 
1678 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
1679 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet John Murray v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 18731/91, 8 februari 1996. 
1680 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet John Murray v. The United Kingdom, Ap-
plication no. 18731/91, 8 februari 1996. 
1681 7 § lag om talan om skattetillägg i vissa fall. 
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avser skriftliga uppgifter eller om den även omfattar muntliga uppgifter. I 
detta avseende skulle lagen behöva förtydligas.  

När det gäller muntliga och skriftliga uppgifter så kan olikheter även tol-
kas ur Europadomstolen och EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrät-
ten. Europadomstolens rättspraxis visar att både muntliga och skriftliga upp-
gifter som krävs genom tvång och som sedan används emot den anklagade 
som lämnat uppgifterna kan innebära en kränkning av passivitetsrätten.1682 
Vid analys av Europadomstolens rättspraxis har det således framkommit att 
Europadomstolen inte gör en tydlig uppdelning mellan muntliga och skrift-
liga uppgifter. 

EU-domstolens rättspraxis är inte fullt lika tydlig i detta avseende. För det 
första förefaller det vara den som har klagat som har att visa att de uppgifter 
som lämnats till en myndighet har lämnats på grund av tvång t.ex. ekono-
miska sanktioner. För det andra förefaller EU-domstolen ha tolkat skriftliga 
uppgifter som redan funnits innan begäran om upplysningar som ett undan-
tag från passivitetsrätten dvs. om uppgifterna funnits i skriftliga dokument 
innan förfrågan skickats så föreligger ingen skyldighet för myndigheten att 
beakta passivitetsrätten så länge som uppgifterna inte efterfrågas genom 
tvång.  

Så som tidigare angivit så ska prövningen av om passivitetsrätten ska anses 
kränkt ske utifrån karaktären och graden av tvång som använts samt hur 
uppgifterna har använts under efterföljande straffrättsligt förfarande. Det är 
därför också av mindre betydelse om uppgifter som lämnats under tvång är 
skriftliga eller muntliga. Om dessa används emot den som har lämnat upp-
gifterna så kan det ha skett en kränkning av passivitetsrätten. Det är i de fall 
när uppgifterna inte har lämnats under tvång som det får betydelse om upp-
gifterna är skriftliga eller muntliga dvs. muntliga uppgifter bör även fortsätt-
ningsvis inte få läggas till grund för beslut om uttag av skattetillägg, även när 
dessa lämnas av fri vilja. 

9.3.5.2.4 Informationsskyldighet om passivitetsrätten i SFL 
Som tidigare angivits innebär passivitetsrätten en skyldighet för myndigheter 
att informera uppgiftsskyldiga som har blivit anklagade för brott om passivi-
tetsrätten och dess innebörder. Det har tidigare framförts kritik mot att Skat-

                                                           
1682 Se Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 Decem-
ber, 1996, Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993 och J.B. 
v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001. 
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teverket inte har någon skyldighet att informera uppgiftsskyldiga om passi-
vitetsrätten enligt SFL.1683 I rättsfallet Ibrahim1684 framgår det dock att om en 
person som är anklagad för brott inte har fått information om att passivitets-
rätten i rätt tid, så kan hela förfarandet komma att betraktas som en kränk-
ning av rätten till en rättvis rättegång.1685 Det framgår även av artikel 3 första 
stycket (e) i direktiv 2012/13/EU att medlemsstaterna har en skyldighet att 
ge information om rätten att vara tyst.  

I Sverige delges personer i regel information om passivitetsrätten i sam-
band med att de delges misstanke om brott.1686 I detta avseende skulle det 
vara fördelaktigt med en lagstiftning som preciserar Skatteverkets skyldig-
heter gentemot uppgiftsskyldiga som har blivit väsentligt påverkade av en 
eller flera myndighetsåtgärder.1687 Enligt min uppfattning borde det leda till 
att passivitetsrätten blir mer förutsebar för den som är uppgiftsskyldig. Vid 
jämförelse av passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s stadga framstår det 
dock som oklart om och i så fall i vilken omfattning som den anklagades 
tystnad får tolkas emot hen. Informationen om passivitetsrätten bör inklu-
dera uppgifter om att den uppgiftsskyldige har rätt att vara tyst och i under 
vilka förutsättningar som tystnaden får tolkas emot den uppgiftsskyldige. 
 

 Du har rätt att vara tyst, men allt du säger kan och kommer att an-
vändas emot dig vid ett faktiskt eller potentiellt efterföljande förfa-
rande om skattetillägg och skattebrott, eller  

 Du har rätt att vara tyst, men allt du säger eller inte kan förklara, 
kan och kommer att tolkas emot dig vid ett faktiskt eller potentiellt 
efterföljande förfarande om skattetillägg och skattebrott. 

 
Även om passivitetsrätten enligt EKMR kan tolkas så att den inte innebär 
ett absolut förbud mot att tolka tystanden emot en person som anklagats för 
brott under förutsättning att tystanden inte utgör det enda beviset för skuld, 

                                                           
1683 Hultqvist, 1995, s. 9–11, Sjölin 1995, s. 4–6. Hultqvist, 2015 s. 650-664. 
1684 Se ovan avsnitt 3.4.5 och Ibrahim and others v. the United Kingdom, nos. 
50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, 13 September 2016. 
1685 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
1686 Se ovan avsnitt 6.2.8 
1687 Se ovan avsnitt 6.2 och 6.3. 
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så är det är min uppfattning att rättsläget är oklart i detta avseende.1688 Det är 
därför min uppfattning att detta behöver förtydligas genom lag. Av en sådan 
lagstiftning bör det framgå i vilken omfattning och under vilka förutsätt-
ningar som tystanden får läggas till grund för uttag av skattetillägg. I praktiskt 
hänseende får det också betydelse för hur Skatteverkets skyldighet att ge 
informationen om passivitetsrätten bör stadgas i lag. Den informationen 
som ges bör korrespondera med en klargörande lagstiftning om och i så fall 
i vilken utsträckning som uppgiftsskyldigas passivitet får användas som be-
visning. Den bör också innehålla information om vilka skyddsmekanismer 
som i övrigt följer av passivitetsrätten. Jag har ovan angett två förslag om hur 
sådan information kan utformas, men det är min uppfattning att detta pri-
märt måste avgöras av lagstiftaren. Det förefaller därför lämpligt med en 
lagstiftning som inte är tyst i avseendet, utan skapar förutsättningar för Skat-
teverket och domstolen att pröva rätten till information om passivitetsrätten 
utifrån SFL och med beaktande av passivitetsrätten enligt EKMR och EU:s 
rättighetsstadga, artikel 3 första stycket (e) i direktiv 2012/13/EU och artikel 
7 i direktiv 2016/343/EU. 

9.3.5.2.5 Utvidga befrielsegrunderna 
Av rättspraxis från Europadomstolen framgår att det finns en skyldighet att 
beakta anledningen till att en enskild har valt att inte uttala sig.1689 Det kan 
vara så att den enskilde har varit psykiskt påverkad av medicinska preparat 
på grund av sjukdom och därför inte har kunnat svara på frågor. Det kan 
också vara så att den enskilde har valt att vara tyst på inrådan av sin advokat 
eller med anledning av att den uppgiftsskyldige vill invänta ett juridiskt bi-
träde innan hen uttalar sig.1690   

Om någon av dessa omständigheter föreligger, men tystnaden ändå tol-
kas till den enskildes nackdel, bör det innebära en kränkning av passivitets-
rätten.1691 Det kan också innebära en kränkning av passivitetsrätten om en 

                                                           
1688 Se ovan avsnitt 1.1.2 och jämför artikel 7 i direktiv 2016/343/EU med Allen v. 
the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September 2002 och J.B. v. 
Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001. Se därutöver Berger Noelle 
1999, s. 1015 och Bowen Poulin, 1984 s. 196. 
1689 Se ovan avsnitt 3.4.3. 
1690 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet Condron v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 35718/97, 2 maj, 2000. 
1691 Se ovan avsnitt 3.4.3 och rättsfallet Condron v. The United Kingdom, Applicat-
ion no. 35718/97, 2 maj, 2000. 
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myndighet eller domstol har ställt självbelastande frågor till en uppgiftsskyl-
dig under tvång om t.ex. ekonomiska sanktioner för de fall att den uppgifts-
skyldige väljer att vara tyst.1692 För att förebygga att passivitetsrätten kränks på 
ovan angivna sätt, skulle passivitetsrätten kunna införas som befrielsegrund 
i 51 kap. SFL. Det skulle ge Skatteverket och domstolarna möjlighet att 
beakta passivitetsrätten vid bedömningen av om det finns skäl till att befria 
den anklagade från skattetillägg enligt i 51 kap. i SFL. Att införa passivitets-
rätten som befrielsegrund borde därför kunna förebygga kränkningar av 
passivitetsrätten i förfarandet om skattetillägg. 

9.3.5.2.6 Rekvisitet anledning att anta i 17 § SkBrL 
Ytterligare ett förslag till förändrad lagstiftning är att ändra rekvisitet i 17 § 
SkBrL avseende när Skatteverkets skyldighet att göra en anmälan om skat-
tebrott inträder. Förlaget innebär att rekvisitet anledning att anta ändras till 
klart framgår. Det skulle innebära att Skatteverket inte skulle ha skyldighet 
att anmäla en uppgiftsskyldig till åklagaren med mindre än att det klart fram-
går att ett brott enligt SkBrL har företagits. Att ändra rekvisitet anledning att 
anta i 17 § SkBrL till klart framgår skulle sannolikt å ena sidan innebära 
färre anmälningar, men utredningarna skulle å andra sidan sannolikt vara 
mer solida vid tidpunkten för anmälan.  

9.3.5.3.1 Att fastställa passivitetsrättens tillämpningsområden  
I det första steget behöver det således avgöras om det har inträffat en om-
ständighet som medför att passivitetsrätten ska anses tillämplig i ärendet el-
ler målet. Att en uppgiftsskyldig inte har lämnat inkomstdeklaration, lämnat 
ett oriktigt yrkande, motstridiga uppgifter eller andra uppgifter som uppen-
bart inte kan ligga till grund för beskattning omfattas som regel inte av pas-
sivitetsrätten. Samma sak gäller om den uppgiftsskyldige har gjort en rättelse 
på eget initiativ, om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av av-
stämningsmaterial eller om det i övrigt inte finns förutsättningar för att ta ut 
skattetillägg. I sådana situationer medför passivitetsrätten som regel inte 
några skyldigheter för Skatteverket, åklagare eller domstolar.  

Det innebär att om Skatteverket gör bedömningen att en inkomstdekla-
ration inte innehåller oriktig uppgift så får Skatteverket i regel vitesförelägga 

                                                           
1692 Se ovan avsnitt 3.4.1 
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den uppgiftsskyldige att inkomma med kompletterande uppgifter. Vites-
föreläggandet innebär dock en sådan myndighetsåtgärd som omfattas av 
passivitetsrätten. Uppgifter som den uppgiftsskyldige lämnar som svar på 
vitesföreläggandet får alltså inte läggas till grund för uttag av skattetillägg eller 
anmälan om skattebrott.  

Om en uppgiftsskyldig inte lämnar ett svar på ett föreläggande om att 
inkomma med inkomstdeklaration så får Skatteverket göra en skönsmässig 
uppskattning av den uppgiftsskyldiges beskattningsbara inkomster.1693 Om 
den uppgiftsskyldige därefter inkommer med uppgifter om hur personen 
har försörjt sig så har Skatteverket en skyldighet att beakta dessa förkla-
ringar. Tystnaden får alltså inte utgöra det enda som läggs till grund för uttag 
av skattetillägg.1694  

Om den uppgiftsskyldige däremot har lämnat inkomstdeklaration och 
Skatteverket finner anledning att anta att den uppgiftsskyldige har lämnat 
oriktig uppgift så föreligger det däremot skäl för Skatteverket att beakta pas-
sivitetsrätten.1695 I de fallen innebär passivitetsrätten en rätt för den uppgifts-
skyldige att vara tyst och inte belasta sig själv.1696 Att en uppgiftsskyldig väljer 
att åberopa passivitetsrätten medför dock inte i sig ett förbud mot att ta ut 
skattetillägg. Däremot innebär passivitetsrätten olika skyldigheter för Skat-
teverket beroende på vilken myndighetsåtgärd som har vidtagits.1697  

9.3.5.3.2 Att undersöka vilka rättigheter och skyldigheter som följer av passivitets-
rätten  
I det andra steget måste således passivitetsrättens innebörd undersökas dvs. 
vilka rättigheter och skyldigheter följer av passivitetsrätten med anledning av 
de myndighetsåtgärder som har företagits. I detta avsnitt följer därför en kort 
sammanfattning av olika rättigheter och skyldigheter som följer av passivi-
tetsrättens autonoma innebörder.  

                                                           
1693 Se ovan avsnitt 7.4.2. 
1694 Se ovan avsitt 3.4.3. 
1695 Se ovan asvnitt 8.3.3.1 och rättsfallet RÅ 2007 ref. 23. 
1696 Se ovan avsnitt 5.2.4, 3.4.2 och rättsfallet Saunders v. The United Kingdom, 
Application no. 19187/91, 17 December, 1996 p. 68. 
1697 Se ovan avsnitt 3.4.1 och 3.4.5. Jämför t.ex. John Murray v. The United King-
dom, Application no. 18731/91, 8 februari 1996 med Condron v. The United 
Kingdom, Application no. 35718/97, 2 maj, 2000 och Ibrahim and others v. the 
United Kingdom, nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09, 13 Septem-
ber 2016. 
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Om Skatteverket t.ex. skickar en förfrågan till den uppgiftsskyldige så 
medför passivitetsrätten som tidigare angivits inga skyldigheter för Skatte-
verket.1698 Om Skatteverket däremot först skickar en förfrågan och därefter 
ett vitesföreläggande till en uppgiftsskyldig så innebär passivitetsrätten en 
skyldighet att underlåta att lägga uppgifter som den uppgiftsskyldige skickar 
som svar på vitesföreläggandet till grund för beslut om uttag av skattetill-
lägg.1699  

EU-domstolens rättspraxis kan dock tolkas så att det är den uppgiftsskyl-
dige som har att bevisa om uppgifter som skickas in har skickats som svar 
på föreläggandet eller vitesföreläggandet.1700 En sådan tolkning skulle inne-
bära att uppgifter som har skickats in som svar på förfrågan kan läggas till 
grund för uttag av skattetillägg, även om ett vitesföreläggande har skickats 
efter förfrågan.  

Vid en jämförelse mellan EU-domstolens rättspraxis och Europadomsto-
lens rättspraxis framgår att Europadomstolen inte gör en lika tydlig uppdel-
ning av bevisbördan i detta avseende. Europadomstolen prövar om svaren 
har lämnats under tvång, men har inte lika tydligt som EU-domstolen ut-
tryckt att det är den klagande som har ansvaret för att bevisa om svaren på 
frågorna har lämnats under tvång eller inte. Dock har Europadomstolen 
kommit fram till att uppgifter som lämnats på frivillig väg och som sedan 
lagts till grund för en fällande dom emot den klagande, inte har ansetts ut-
göra en kränkning av passivitetsrätten.1701 

Om Skatteverket gör en anmälan om skattebrott enligt 17 § SkBrL så har 
Skatteverket enligt passivitetsrättens autonoma innebörder1702 som regel en 
skyldighet att informera den som har anklagats för brott om passivitetsrätten 
och dess innebörder. Om åklagaren därefter beslutar att väcka åtal så måste 
även åklagaren informera den anklagade om passivitetsrätten.1703 Från och 
med att en uppgiftsskyldig har blivit anklagad för brott och under en poten-
tiellt efterföljande rättegång så innebär passivitetsrätten en skyldighet för 

                                                           
1698 Se ovan avsnitt 3.4.5, 4.5 och 5.2.4. 
1699 44 kap. 3 § SFL. 
1700 Se ovan avsnitt 4.3.3 och Mål C-407/04 P, Dalmine mot Kommissionen, 25 
Januray 2007. 
1701 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 maj 
2000. 
1702 Se ovan avsnitt 1.3, 3.4.5, 4.4, samt 5.2.4. 
1703 12 § FUK. 
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Skatteverket, åklagare och domstolar att underlåta att söka tvinga den an-
klagade att lämna ytterligare uppgifter. Efter anmälan om brott är det alltså 
statens ansvar att säkra bevisning utan att använda metoder som kränker 
den anklagade personens rätt att vara passiv.1704 Åklagaren har också en skyl-
dighet att säkra bevisning med respekt för den anklagades rätt att vara tyst 
och inte belasta sig själv. Om åklagaren förebringar tillräckligt med bevis-
ning så bör rätten kunna pröva bevisningen utan att beakta den anklagades 
tystnad till nackdel för hen.  

9.3.5.3.3 Att fastställa om passivitetsrätten kan anses kränkt   
Sammanfattningsvis kan det konstateras att frågan om passivitetsrätten kan 
anses kränkt bör besvaras utifrån de kriterier som Europadomstolen iden-
tifierade i rättsfallet Jalloh.1705 Om tvång har använts måste det ske en be-
dömning av graden och karaktären av tvång har använts. Om passivitetsrät-
ten har inskränkts måste det ske en bedömning av om de argument som 
har anförts som skäl för detta kan anses utgöra godtagbara skäl för inskränk-
ning. Bedömningen ska ske med beaktande av hela förfarandet och de spe-
cifika omständigheter i det enskilda målet, inklusive det sätt på vilket bevis-
ningen har säkrats. Därutöver måste det ske en bedömning av vilka skydds-
mekanismer som den anklagade personen haft att tillgå, t.ex. om och från 
och med vilken tidpunkt som den uppgiftsskyldige har fått träffa ett rätte-
gångsbiträde. 

Om åklagaren t.ex. åberopar skriftlig bevisning som den anklagade har 
skickat in som svar på en förfrågan eller ett föreläggande, efter att hen har 
blivit anmäld för skattebrott och utan att hen har fått information om passi-
vitetsrätten, så är sannolikheten stor att Europadomstolen skulle komma 
fram till att passivitetsrätten är att betrakta som oursäktligt kränkt om upp-
gifterna läggs till grund för uttag av skattetillägg. Om den uppgiftsskyldige i 
ett sådant läge väljer att förklara sig - inte på grund av att åklagaren säkrat 
ytterligare bevisning - utan på grund av sina tidigare inskickade uppgifter - 
och hen därför döms till ansvar för skattebrott så har det skett en kränkning 
av passivitetsrätten.1706 Därutöver framgår det av 49 kap. 4 § SFL att muntliga 
uppgifter inte får läggas till grund för uttag av skattetillägg. 

                                                           
1704 Jämför vad som är angivet i ovan avsnitt 3.4.3 och 4.5. 
1705 Se ovan avsnitt 3.4.1 och rättsfallet Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 
11 July 2006 p. 117. 
1706 Se ovan avsnitt 3.4.2. 
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I detta avseende finns det skillnader mellan Europadomstolens rätts-
praxis och EU-domstolens rättspraxis. EU-domstolen har i sin argumentat-
ion gjort en tydligare uppdelning mellan skriftliga och muntliga uppgifter än 
var Europadomstolen har gjort. EU-domstolens rättspraxis bör tolkas så att 
passivitetsrätten innebär ett mer omfattande skydd avseende muntliga upp-
gifter. Europadomstolen har inte gjort en lika tydlig uppdelning i detta av-
seende utan har istället prövat passivitetsrätten utifrån huruvida tvång har 
använts samt graden och karaktären av tvånget samt utifrån hur den säkrade 
bevisningen har använts under ett efterföljande straffrättsligt förfarande. I 
detta avseende bör proportionalitetsprincipen kunna beaktas för att kon-
trollera så att straffet på totalen står i proportion till den begångna gär-
ningen.1707 Den utgör även en grund för befrielse från skattetillägg enligt 51 
kap. SFL. Möjligen skulle passivitetsrätten således tolkningsvis kunna inför-
livas i 51 kap. SFL - men det är en fråga för domstolarna att ta ställning till. 
Det är också det tredje och sista steget i bedömningen.1708 Det är min upp-
fattning att skattetillägget inte ska tas ut i situationer där skattetillägget i sig 
kan utgör en kränkning av passivitetsrätten enligt dess autonoma innebörder 
så som dessa kommer till uttryck i Europadomstolens och EU-domstolens 
rättspraxis.1709 

I den här studien behandlades som tidigare också framgått förhållandet mel-
lan passivitetsrätten och skattetillägget. Det är tänkbar att detta förhållande 
skulle kunna kompliceras ytterligare om en person som är skyldig att lämna 
övriga upplysningar enligt 31 kap. 3 § SFL har lämnat över samtliga hand-
lingar om sina beskattningsbara inkomster till sin skatterådgivare.  

Som tidigare framgått analyserades en liknande situation av Bourgeois i 
artikeln “pre-summonos transfer of accountant work papers to attorney: Ef-
fect on Taxpayer’s priviledge against self-incrimination”1710.  I artikeln redo-
gör Bourgeois för flera rättsfall från USA där liknande problemen har prö-
vats. Bourgeois slutsatser kan tolkas så att den skattskyldigas måste kunna 
bevisa att föreläggandet mot skatterådgivaren har resulterat i samma person-
liga tvång mot den skattskyldige som om förelägganden hade varit riktat till 

                                                           
1707 Se ovan avsnitt 7.3.4 
1708 Se ovan avsnitt 1.1.2. 
1709 Se ovan avsnitt 1.3. 
1710 Bourgeois Pierre, 1975 s. 418-436. 
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den skattskyldige och hen hade haft dokumenten i faktisk egen besittning.1711 
En tänkbar avhandling skulle därför kunna behandla förhållandet mellan 
passivitetsrätten och skatterådgivares skyldighet att lämna uppgifter, för-
slagsvis utifrån ett komparativt perspektiv.  

Som tidigare angivits har det också förekommit att Europadomstolen har 
beaktat rättsfall från USA.1712 En annan tänkbar avhandling skulle således 
kunna behandla passivitetsrättens tillämpningsområde i transnationella skat-
teförfaranden. Ytterligare en tänkbar studie skulle kunna behandla om hur 
myndigheterna delar information om olika rättigheter. En sådan analys av 
skulle med fördel kunna genomföras utifrån ett rättspolitiskt perspektiv. En 
sådan studie skulle också sannolikt kunna bidra till en de lege ferenda dis-
kussioner om vilka förändringar som bör vidtas för att rättigheter ska få 
bättre genomslag i svensk rätt.  

Om passivitetsrätten åberopas i ett ärende eller ett mål om skatt så behöver 
det avgöras om omständigheterna i det enskilda målet medför att passivi-
tetsrätten ska anses tillämplig i ärendet eller målet.1713 Om passivitetsrätten 
inte omfattar ärendet eller målet så behöver den inte beaktas avseende skat-
tetillägget. Om passivitetsrätten däremot ska anses omfatta ärendet eller må-
let så behöver passivitetsrättens innebörder undersökas dvs. vilka rättigheter 
och skyldigheter följer av passivitetsrätten.1714 I och med att Europadomsto-
len och EU-domstolen sannolikt kommer att försätta utveckla passivitetsrät-
ten genom sin rättspraxis så är det viktigt att undersöka om nyare rättspraxis 
medför en förändring av rättsläget.1715 Därutöver bör det ske en prövning av 
om skattetillägget i sig kan anses utgöra en kränkning av passivitetsrätten.1716 
Vid prövningen av skattetilläggsfrågan kan passivitetsrätten således beaktas 

                                                           
1711 Se ovan avsnitt 8.4.4. 
1712 Se ovan avsnitt 2.3. 
1713 Jämför Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 September, 
2002 med J.B. v. Switzerland, Application no. 31827/96, 3 May 2001. 
1714 Se Saunders v. The United Kingdom, Application no. 19187/91, 17 December, 
1996 p. 68. 
1715 Se ovan avsnitt 1.4.1.3. 
1716 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993, p. 44 och Mål 
374/87, Orkem mot Kommissionen, EG-domstolens, den 18 oktober 1989 p. 18-
41. 
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i dessa tre steg. Om skattetillägget i sig förefaller strida mot passivitetsrätten 
så är det min uppfattning att det inte ska tas ut. 

Rättsfallsanalysen visar också att passivitetsrätten aktualiserar rättsliga pro-
blem inom flera olika rättsområden. Det sägs att det inte finns någon ge-
mensam uppfattning om passivitetsrättens struktur,1717 men efter att ha ana-
lyserat Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis om passivitetsrät-
ten samt passivitetsrätten enligt artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 2012/13/EU och 
artikel 7 i direktiv 2016/343/EU så har en struktur utformat sig bestående 
av kriterier som återkommande beaktas av Europadomstolen. Kriterierna 
beaktas även till viss del även av EU-domstolen och svenska domstolar. Där-
utöver kommer dessa också till viss del till uttryck i artikel 3 st. 1 (e) i direktiv 
2012/13/EU och artikel 7 i direktiv 2016/343/EU.1718  

Även om kriterierna återkommande beaktas, så förefaller tillämpningen 
av dessa skilja sig åt i enskilda fall.1719 Det förefaller inte heller finnas någon 
gemensam uppfattning om vilken rättskällehierarki som gäller vid pröv-
ningen passivitetsrätten. Kanske är det därför som passivitetsrätten kan lik-
nas vid en kameleont i kontexten av straffrättsliga förfaranden.1720 Kanske är 
det också det som är passivitetsrättens främsta syfte dvs. att ge verktyg för att 
göra rättsliga överväganden mellan olika lösningsalternativ, där vissa lös-
ningar kommer att leda fram till att det har skett en kränkning av passivitets-
rätten, medan andra inte gör det.  

Vad jag har funnit så kan dessa verktyg användas av både parterna i en 
process och domstolar. I förfarandet om skattetillägg så är det den uppgifts-
skyldiges rätt att välja om hen vill åberopa passivitetsrätten eller inte. Det går 
alltså inte att sätta ett likhetstecken mellan passivitet och oriktig uppgift. Där-
utöver har Skatteverkets, åklagarens och domstolarnas en skyldighet att 
tillse så att bevissäkringen sker i enlighet med gällande lagstiftning och på 
ett sådant sätt som inte kränker den anklagades rätt att vara tyst och inte 
belasta sig själv.  
 
 

                                                           
1717 Se ovan avsnitt 1.1.2 
1718 Se ovan kap. 5 och 8 samt ovan avsnitt 9.3.4. 
1719 Se ovan avsnitt 1.4.1.4. 
1720 Se ovan avsnitt 1.1.1, Lamberigts, 2016 s. 428. 
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This thesis deals with the relationship between the obligation to submit in-
formation about taxable income to the Swedish Tax Agency and the right 
to silence and right against self-incrimination according to the ECHR, the 
EU Charter Article 3 (1 e) of Directive 2012/13/EU and Article 7 of Di-
rective 2016/343/EU. Problems discussed in this thesis include the scope 
of the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish 
tax surcharge procedure, what the right to silence and the right against self-
incrimination constitute in the Swedish tax surcharge procedure and 
whether the tax surcharge, in itself, might violate the right to silence and the 
right against self-incrimination. 

The purpose of this study is to analyse how the right to remain silent and 
the right against self-incrimination relate to the tax surcharge. First, I analyse 
the right to remain silent and the right against self-incrimination through an 
autonomous interpretation of their meaning, as it is expressed in case law 
from the European Court of Human Rights, ECtHR and the Court of Jus-
tice of the European Union, CJEU. This analysis is performed with regard 
to Article 3 (1 e) of Directive 2012/13/EU and Article 7 of Directive 
2016/343/EU. Secondly, the obligation to submit income tax returns and 
correct information are analysed based on the rules in Chapter 30 (1), Chap-
ter 31 (3) and Chapter 49 (4-7) STPA. Thirdly, the autonomous interpreta-
tion of the right to remain silent and the right against self-incrimination are 
included in the Swedish tax surcharge procedure. With regard to this mat-
ter, I analyse the scope and the meaning of the right to remain silent and 
the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure. 
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In the final chapter, the purpose is followed up through the following ques-
tions: 
 

1. How does the obligation to submit information relate to the right to 
remain silent and the right against self-incrimination in the Swedish 
tax surcharge procedure? 

2. Under what conditions are the right to remain silent and the right 
against self-incrimination applicable in the Swedish tax surcharge 
procedure? 

3. What are the implications of the right against self-incrimination in 
the Swedish tax surcharge procedure? 

4. Under what conditions may the tax surcharge violate the right to 
remain silent and the right against self-incrimination? 

5. What measures may be taken to reinforce the protection of the 
right to remain silent and the right against self-incrimination in the 
Swedish tax surcharge procedure? 

According to Lamberigts, the privilege against self-incrimination has been a 
chameleon of criminal procedure. Lamberigts also suggests that the right to 
silence and the right against self-incrimination have managed to evolve over 
time, both in terms of scope and justification.1721 I find this to be one of the 
most accurate descriptions of the right to silence and the right against self-
incrimination. This is because the privilege against self-incrimination 
emerged as a prohibition against torture. Later it evolved into the right to 
be silent. A defence lawyer made it possible for a person charged with a 
criminal offence to remain silent during questioning. During the 1960s, this 
evolved further into a right to information about the right to remain silent 
and the right against self-incrimination. In 1989, the European Court of Jus-
tice recognized the right to silence in its case law.1722 In 1993, the European 
court of human rights expressly interpreted the right to remain silent and 
the right against self-incrimination in Funke v. France.1723 The scope and the 

                                                           
1721 Lamberigts, Stijn, The Privilege against Self-Incrimination, A Chameleon of 
Criminal Procedure, Intersentia, New Journal of European Criminal Law, Vol. 7, 
Issue 4, 2016, s. 428. 
1722 C- 374/87, Orkem v. Commission, ECJ ruling from 18 October 1989. 
1723 Funke v. France, Application no. 10828/84, 25 February 1993.  
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autonomous meaning of the right to remain silent and the right against self-
incrimination have been tried in various cases ever since.  

According to the ECtHR, the right to silence and the right against self-
incrimination are generally recognized international standards, which lie at 
the heart of the notion of a fair procedure under Article 6 of ECHR.1724 
Furthermore, the European Court of Human Rights has tried the right to 
silence and the right against self-incrimination in various cases. I analyse this 
case law in chapter three.  

My conclusion after my analysis of these cases is that the European Court 
of Human Rights has identified different criteria which must be taken into 
consideration when deciding whether there has been a violation of the right 
to silence and the right against self-incrimination. 
 
The criteria are as follows:  
 
When defining the scope: 

a) Governmental actions that might have substantially affected the 
person in question  

b) Links between an ongoing investigation and possible or actual crim-
inal proceedings1725 

When deciding whether there has been a violation of the right to silence 
and the right against self-incrimination the following must be considered: 
 

a) The nature and degree of compulsion used to obtain the evidence 

b) The weight of the public interest regarding the investigation and the 
punishment for the offence at hand 

c) The existence of any relevant safeguards in the procedure, and  

d) The use to which any material so obtained is put.1726 

 

                                                           
1724 Saunders v. The United Kingdom p. 68, Serves v. France p. 46. 
1725 Weh v. Austria, Application no. 38644/97, 8 April 2004 p. 56. 
1726 Jalloh v. Germany Application no. 54810/00, 11 July 2006 p. 117. 
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The CJEU has also tried the right to silence and the right against self-incrim-
ination in various cases. I analyse this case law in chapter four. I have also 
analysed to what extent the CJEU has taken into account the criteria defined 
by the ECtHR. The autonomous interpretation of the right to silence and 
the right against self-incrimination can also be defined through the use of 
these criteria when deciding the scope of the right to silence and the right 
against self-incrimination and whether there has been a violation of these 
rights. 
 
An autonomous interpretation of the right to remain silent and the right 
against self-incrimination: 
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This diagram shows different elements of the right to silence and the right 
against self-incrimination. It does not weigh the different elements against 
each other. Nor does it claim to be the only way to describe the right to 
silence and the right against self-incrimination; it is one way among many.1727 

In Sweden, taxpayers are obliged to file their income tax returns every year, 
Chapter 30 (1) Tax Procedure Act (2011:1244) STPA. With that obligation 
comes a responsibility to submit correct information. The law states that 
taxpayers in Sweden shall submit the information that the Swedish Tax 
Agency needs to make correct decisions about the final tax, Chapter 31 (3) 
STPA. Breeches against Chapter 31 (3) STPA can lead to tax surcharge 
or/and other criminal charges.1728  The last time that paragraph was changed 
was in 2004. At that time it was changed from should submit the information 
that the Swedish Tax Agency requires to shall submit the information that 
the Swedish Tax Agency requires.1729 However, the Council on Legislation 
did not agree with the Swedish government about the amended wording. 
The Council on Legislation argued that it might be difficult for taxpayers to 
know exactly what information the Swedish Tax Agency needs in order to 
make a correct decision about the final tax.1730   

The ECHR was incorporated into the Swedish Constitution in 1995.1731 
Since Sweden has done so and because the courts applied Article 6 of the 
ECHR in the tax surcharge procedure,1732 the right to silence and the right 
against self-incrimination must be taken into account in the tax surcharge 
                                                           
1727 Compare Lamberigts, 2016 s. 428,  Bibas, 2003, 421-432 and Seidmann & Stein, 
2000 s. 430- 510. 
1728 See the rules about what is regarded as incorrect information in Ch. 49 §§ 4-5  
SFL. 
1729 Government Bill - Prop. 2001/02:25 s. 163. 
1730 Government Bill - Prop. 2001/02:25 s. 163. 
1731 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
1732 NJA 2000 ref. 66 I & II, Government Bill - Prop. 2002/03:106 s. 100, Case C-
617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, The 26/2 2013, Case Of Luckey Dev 
v. Sweden, Application no. 7356/10, 27 November 2014, Strasbourg. 
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procedure. This means that there may be a conflict of interest between the 
right to silence and the right against self-incrimination, on the one hand, and 
the obligation to submit information in accordance with the Swedish tax 
surcharge procedure. This conflict must be resolved by using the criteria 
defined by the ECtHR and the CJEU in their legal practice.   

My conclusion is that there is an obligation to submit information on taxable 
income. This obligation has been recognized in case law from the ECtHR, 
the CJEU and Swedish national courts1733 and it does not, in itself, cause a 
problem with the right to silence and the right against self-incrimination.1734 
The problem occurs when a taxpayer is forced to submit information due 
to, for example, an economic sanction such as a tax surcharge, but only if 
the information can be used against the taxpayer in potential or actual crim-
inal proceedings. This is the case with the Swedish tax surcharge procedure. 

This problem becomes even more complex due to difficulties with de-
fining the scope of the obligation to submit information on taxable income 
according to Chapter 30 (1), Chapter 31 Section 3 and Chapter 49 §§ 4-7  
STPA. This is because the legislation can be interpreted in different ways 
due to the wording and due to the different ways, these rules have been 
applied in Swedish case law. Due to these variations in scope, it is also dif-
ficult to interpret the scope of the right to silence and the right against self-
incrimination in the tax surcharge procedure.  

However, as I have found, the right to silence and the right against self-
incrimination pertains to all who have been substantially affected by govern-
mental action. From this rule it also follows that it is not in accordance with 
the right to silence and the right against self-incrimination to use economic 
sanctions as a way of securing evidence after this point. Furthermore, is not 
in accordance with the right to silence and the right against self-incrimina-
tion to place a taxpayer in a situation where he or she only has two choices; 
to remain silent and pay the tax surcharge or to speak out and become the 
subject of a criminal offence.  

My conclusions are as follows: Taxpayers may have the right to remain 
silent and the right against self-incrimination in the tax surcharge procedure. 
                                                           
1733 RÅ 1982 Aa 191, Allen v. the United Kingdom, Application no. 76574/01, 10 
September, 2002, Mål C-524/15, Italien mot Luca Menci, 20 mars 2018. 
1734 Lorelie Stains v. The United Kingdom, Application no. 41552/98, 16 maj 2000. 
 



 

HANNA GRYLIN – PASSIVITETSRÄTTEN VID SKATTETILLÄGG 329
  

However, according to Chapter 49 §§ 4-5 STPA, taxpayers are not allowed 
to remain passive in relation to the tax surcharge even after filing an income 
tax return with the Swedish Tax Agency. This is because the passiveness of 
a taxpayer is a legal ground for a decision on a tax surcharge. Furthermore, 
according to the STPA, the Swedish Tax Agency is under no obligation to 
inform taxpayers of the right to remain silent and the right against self-in-
crimination. In my view, taken together, all this is a clear violation of the 
right to remain silent and the right against self-incrimination.  
 
These problems can be solved with the following measures: 

 
 Through new legislation that better defines the scope of a taxpayer’s 

obligation to submit information about taxable income to the Swe-
dish Tax Agency.  

 Through new legislation that defines a duty for the Swedish Tax 
Agency to inform taxpayers about of the right to silence and the 
right against self-incrimination.  

 Through changing the wording, which defines the time when the 
Swedish Tax Agency has an obligation to report a suspicion con-
cerning a criminal offence. In my view, the tax surcharge itself cor-
responds to the concept substantially affected, as do reports on 
criminal offences.  

 Hence, I believe that the relationship between the right to remain 
silent/the right against self-incrimination and the obligation to sub-
mit information according to Chapter 30 Section 1, Chapter 31 Sec-
tion 3 and Chapter 49 Sections 4-7 SFL, would be easier to inter-
pret if the same word were used to define when tax surcharge can 
be decided and when the Swedish Tax Agency has an obligation to 
report a suspicion of a criminal offence. 

 Through using the criteria defined by the ECtHR and the CJEU in 
case law and in Article 3 Section 1 (e) in Drective 2012/13/EU and 
Article 7 in Directive 2016/343/EU. 

 Making the right to remain silent and the right against self-incrimi-
nation a legal ground for not levying tax surcharge. 
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