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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås betydelsefulla förändringar i syfte att stärka den 
enskildes rättssäkerhet vid beskattningen. 

Förslaget innebär att skattemyndigheternas befogenheter i skatteutred
ningar flr en tydligare reglering och att de enskildas rättssäkerhetsgaran
tier vid tvångsutövning ffirstärks. Bevissäkringslagen upphävs och ersätts 
med en ny lag, lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförtåran
det. 

Möjligheterna för den enskilde att få ersättning för kostnader i ärenden 
och mål om skatt föreslås utvidgade. Vidare införs en möjlighet för den 
skattskyldige att få ersättning för kostnader för ställd säkerhet i anstAnds
ärenden. 

I propositionen föreslås slutligen att betalningsoförmåga inte längre 
skall utgöra grund för betalningssäkring och att den särskilda förmåns
rätten för betalningssäkrade fordringar avskaffas. · 

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 1994. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
dels antar regeringens förslag till 
1. lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, 
2. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), 
3. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter 

tullar och avgifter, 
4. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 
5. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i 

ärenden och mål om skatt, m.m., 
6. lag om ändring i fönnånsrättslagen (1970:979), 
7. lag om ändring i lagen om sjömansskatt (1958:295), 
8. lag om ändring i mervärdeskattelagen (1994:000), 
9. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och pris

regleringsavgifter, 
10. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter 

från arbetsgivare, 
11. lag om ändring i tullagen (1987: 1065), 
12. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och 

kontrolluppgifter, 
13. lag om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling 

vid taxeringsrevision, m.m., 
14. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom-

stolar, 
15. lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100) 
16. lag om ändring i utsökningsbalken, 
17. lag om ändring i konkurslagen (1987:672), 
18. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), 
dels till Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. för 

budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr. 
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag om särskilda tvångsåtgärder i 
beskattningsförfarandet 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt, 
tull eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i 

1. uppbördslagen (1953:272), 
2. lagen (1958:295) om sjömansskatt, 
3. kupongskattelagen (1970:624), 
4. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 
5. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 
6. tullagen (1987: 1065), 
7. furdonsskattelagen (1988:327), 
8. taxeringslagen (1990:324), 
9. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 
10. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

artister m. fl. , 
11. mervärdesskattelagen (1994:000). 
Lagen tillämpas även vid kontroll av att en vara flr föras in i eller ut 

ur landet enligt tullagen och för kontroll av att föreläggande enligt lagen 
( 1990: 325) om självdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och 
fullständigt. 

2 § Åtgärder som flr beslutas enligt denna lag är 
1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 §), 
2. eftersökande och omhändertagande av handlingar (6-9 §§), 
3. granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift (10 §), 
4. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (13 §). 

3 § I denna lag förstås med 
granskningsledare: den som särskilt förordnats att vara gransknings

ledare enligt lagen, 
handling: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel, 

verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet 
som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen (1976: 125) eller skyldighet att föra räkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141) eller som bedrivs av annan juridisk 
person än dödsbo. Med verksamhetslokal avses också markområden, 

Prop. 1993/94:151 
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transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan Prop. 1993/94: 151 
antas vara disponerade i verksamheten. 

Proportionalitet 

4 § Beslut om åtgärd enligt denna lag får fattas endast om skälen för 
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 
den enskilde. 

Revision i den reviderades verbamhetslokaler 

S § Revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även 
om den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det, om revisionen 
inte utan svårighet kan genomföras på någon annan plats. Detsamma 
gäller om den reviderade inte medverkar på föreskrivet sätt, eller om det 
finns en påtaglig risk att han kommer att undanhålla eller förvanska det 
som får granskas, inventeras eller besiktigas. 

Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att undanhålla 
eller förvanska det som får granskas, inventeras eller besiktigas, får 
åtgärden genomföras utan att den reviderade underrättats om att revision 
sbll ske. 

Eftersökande och omhändertagande av handlingar 

6 § När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler med 
stöd av 5 §, får handling som omfattas av revisionen eftersökas där och 
omhändertas, om den inte tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål eller om 
det finns en påtaglig risk att handlingen undanhålls eller förvanskas. 

När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i annat 
full far handling som påträffas eller granskas omhändertas om den behövs 
för revisionen. 

7 § När revision inte genomförs i den reviderades verksamhetslobler, 
får handling som omfattas av revisionen eftersökas i verksamhetslokal
ema och omhändertas för granskning om 

1. föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller 
2. det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls eller 

förvanskas. 
Om förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda, får åtgärden 

genomföras utan att den reviderade underrättats om att revision skall 
ske. 

8 § Handlingar som omfattas av revision får, under de förutsättningar 
som anges i 7 §, eftersökas och omhändertas i lokal, på förvaringsplats 
eller i annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler, 
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om det finns särskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, Prop. 1993/94:151 
på förvaringsplatsen eller i utrymmet. I fåll som avses i denna paragraf 
gäller 7 § andra stycket. 

9 § I annat fåll än som avses i 7 eller 8 § får handlingar som omfåttas 
av ett föreläggande enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna eftersökas 
och omhändertas för granskning, om föreläggandet inte följts och det 
finns särskild anledning att anta att den begärda handlingen finns hos den 
som förelagts. 

Granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift 

10 § Hos den som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om 
rättshandling enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter, 75 a § tullagen (1987: 1065), 3 kap. 50 a § lagen 
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter eller 17 kap. 5 § 
mervärdesskattelagen (1994:000), får räkenskaper och andra handlingar 
som rör hans verksamhet granskas utan föregående föreläggande, om det 
finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse för kon
trolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det kan befaras att 
utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det finns ett 
betydande utredningsintresse för kontrollen. 

Åtgärd enligt första stycket omfåttar även befugenhet att eftersöka och 
omhänderta handling som får granskas. 

Granskningen får ske i verksamhetslokalerna om de handlingar som 
skall granskas inte utan svårighet kan granskas på någon annan plats. 

11 § Om det finns särskilda skäl behöver den som uppgifterna avser 
eller de uppgifter som söks inte anges i beslut om åtgärd enligt 10 §. 

12 § Åtgärd enligt 10 § får inte beslutas för att samla in uppgifter som 
en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den som granskas. 

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme 

13 § Vid revision får lokal, förvaringsplats eller annat utrymme 
förseglas, om de handlingar som skall granskas inte kan föras från 
platsen och det kan befåras att de annars undanhålls eller förvanskas. En 
sådan åtgärd får beslutas även då handlingar som skall omhändertas 
enligt 9 och 10 §§ inte omedelbart kan föras från platsen och det kan 
befaras att de annars undanhålls eller förvanskas. 

Behörighet att fatta ~lut m.m. 

14 § Beslut om åtgärder enligt denna lag, utom sådan åtgärd som avses 
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i 6 och 13 §§,fattas av länsrätten på ansökan av en granskningsledare. Prop. 1993/94:151 
Beslut enligt 6 och 13 §§ fattas av granskningsledaren. 

15 § Om det finns en påtaglig risk att handlingar som har betydelse för 
kontrollen undanskaffas eller förstörs innan länsrätten kan ratta beslut, får 
granskningsledaren besluta om åtgärder enligt 5 och 7-10 §§. Beslutet får 
avse endast åtgärd i verksamhetslokaler och skall omedelbart underställas 
länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om beslutet skall bestå. 

Om länsrätten finner att beslutet inte skall bestå skall insamlade 
uppgifter förstöras. 

Handlingar som får undantas m.m. 

16 § Åtgärder enligt denna lag omfattar på den enskildes begäran inte 
1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rätte

gångsbalken, 
2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens 

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till annans 
kännedom. 

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om hand
lingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. 

17 § Om den enskilde begär att en handling skall undantas, skall 
handlingen, om granskningsledaren anser att den bör granskas, omedel
bart förseglas och överlämnas till länsrätten. Länsrätten skall utan 
dröjsmål pröva om handlingen skall undantas från granskning. 

I fråga om upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
uppfuttas endast med tekniskt hjälpmedel bestämmer länsrätten i vilken 
form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet. 

Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut kan :fattas 
utan att rätten granskar handlingen. 

Anser den enskilde att en handling inte omfuttas av granskningen 
handläggs frågan om undantagande på motsvarande sätt. 

18 § I fråga om upptagning som avses i 17 § andra stycket får länsrätten 
besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska ltjälpmedel 
och sökbegrepp som behövs för att en upptagning som skall undantas 
från granskning inte blir tillgänglig för myndigheten. 

19 § Om en handling eller en del av en handling undantagits från 
granskningen, får innehållet inte återges eller åberopas vid redogörelse 
för granskningen eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en 
handling, utan beslut av länsrätten, återlämnats efter det att den begärts 
undantagen. 
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Beslut 

20 § Till beslut om åtgärder enligt denna lag skall fogas upplysningar 
om möjligheterna att undanta handling samt vad som enligt 21-23 §§ 
gäller vid verkställighet. Den som berörs av beslutet skall omedelbart 
underrättas om detta, om det inte kan befaras att det därigenom blir 
svårare att genomföra åtgärden. 

Villkor för verkställighet m.m. 

21 § Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren 
verkställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får 
dock verkställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske 
obehindrat. 

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll 
enligt tullagen (1987: 1065) har tullmyndighet samma befogenheter som 
kronofogdemyndigheten. 

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag tlr, om inte något annat 
anges i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut tlr inte utan 
särskilda skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet 
förfaller om verkställigheten inte påbörjats inom en månad. 

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller 
omedelbart om inte annat anges i beslutet. 

22 § Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas och annan 
som berörs av beslutet skall, om inte annat föreskrivits, ha underrättats 
om beslutet samt getts tillfälle att själv eller genom behörig företrädare 
närvara och att tillkalla ombud eller biträde innan beslutet verkställts. 

Om den som skall underrättas om beslutet inte har kunnat nås med 
underrättelse, får beslutet verkställas endast om det finns synnerliga skäl. 

Verkställigheten får inte påbörjas förrän de som har rätt att närvara 
haft skälig tid att inställa sig. Detta gäller dock inte om åtgärden 
därigenom fördröjs i väsentlig omfattning eller om det finns en påtaglig 
risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. 

Den som berörs av ett beslut enligt 6 § skall underrättas om beslutet 
omedelbart efter det att beslutet har verkställts. 

23 § Åtgärder enligt denna lag skall genomföras så att de innebär minsta 
möjliga olägenhet för den som berörs av dem. Kronofogdemyndigheten 
får genomsöka lokal, förvaringsplats eller annat utrymme och, om 
tillträde behövs till något utrymme som är tillslutet, låta öppna lås eller 
ta sig in på annat sätt. Kronofogdemyndigheten får även i övrigt använda 
tvång om det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld 
mot person får dock brukas endast om kronofugdemyndigheten möter 
motstånd och om det med hänsyn till ändamålet med åtgärden kan anses 
försvarligt. 

Prop. 1993/94:151 
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24 § När en handling omhändertas på grund av ett beslut om åtgärd Prop. 1993/94: 151 
enligt denna lag, får även pärm, mapp eller dylikt förvaringsmaterial i 
vilken handlingen förvaras, tas med. 

Tekniskt hjälpmedel får omhändertas endast om det finns synnerliga 
skäl för detta. 

Om upptagning för automatisk databehandling omhändertas skall, om 
det är möjligt, exemplar lämnas kvar hos innehavaren. 

25 § Vid verkställande av ett beslut om åtgärd som avser upptagning, 
får endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs 
för att tillgodose ändamålet med åtgärden. Åtgärden får inte genomföras 
via telenät. 

När åtgärden genomförs får, om det är nödvändigt, användas tekniskt 
hjälpmedel som disponeras av den granskade eller annan hos vilken en 
upptagning förvaras. 

Bestämmelserna i 2-4 och 6 §§ lagen (1987:1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. tillämpas också vid eftersök
ning och omhändertagande av upptagning för automatisk databehandling. 

26 § Handlingar och annat som omhändertagits skall återlämnas sA snart 
de inte längre behövs. Därvid skall även beaktas i vilken utsträckning de 
behövs i bevishänseende i ärende eller mål om skatt, tull eller avgift. 

Beslut om återlämnande enligt första stycket fåttas av gransknings
ledare. 

27 § När ett beslut om åtgärd enligt denna lag verkställts skall bevis 
över verkställigheten utfärdas. Sådant bevis skall överlämnas till den hos 
vilken åtgärden genomförts och annan som berörs av åtgärden. Det skall 
innehålla uppgift om när och var beslutet verkställts, vilka som var 
närvarande samt annat av betydelse som förekommit vid verkställigheten. 
Har handlingar eller annat omhändertagits skall beviset även innehålla en 
förteckning över detta. 

Behörig domstol 

28 § Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och 
begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som för 
det år dA framställningen görs, skall pröva taxering till skatt enligt lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt för den som åtgärden avser. Om det 
inte finns någon sådan länsrätt är länsrätten i det län behörig där beslut 
om åtgärd skall verkställas eller har verkställts. 

ÖverkJagande m.m. 

29 § Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 §§ får överklagas 
hos länsrätten. 

11 



Om länsrätten ändrar granskningsledarens beslut enligt 6 § helt eller Prop. 1993/94: 151 
delvis, får rätten besluta att insamlade uppgifter skall förstöras. 

30 § Det allmänna får överklaga länsrättens beslut enligt denna lag. 
I fråga om företrädare för det allmänna gäller beträffande skatt eller 

avgift som tas ut enligt bestämmelserna i 1 § första stycket 1, 3-5 och 8-
11föreskrifternai6 kap. 15-17 §§ taxeringslagen (1990:324). 

31 § I fråga om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut om 
åtgärd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om 
talan mot utmätning i allmänhet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs be
vissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen. Den 
upphävda lagen gäller dock fortfurande i fråga om säkringsåtgärd som 
har verkställts före ikraftträdandet av den nya lagen. 

Denna lag tillämpas också vid revision eller annan kontroll av att skatt 
tagits ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Med person som 
avses i 10 § denna lag förstås därvid den som kan föreläggas enligt 27 
§ lagen om mervärdeskatt. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Prop. 1993/94:151 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324) 
dels att 3 kap. 6 § skall upphöra att gälla, 
dels att 3 kap. 5 och 8-14 §§ samt 6 kap. 10 § skall ha följande 

lydelse, 
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 12 a och 

14 a-14 c §§, av följande lydelse, 
dels att närmast före 3 kap. 13 § skall införas en ny rubrik av följande 

lydelse. 

Nuvamnde lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
5 § 

Skattemyndigheten får förelägga 
den skattskyldige att i den omfatt
ning som anges i föreliiggandet 
lämna de upplysningar som behövs 
för kontroll av att uppgifterna i 
hans självdeklaration är riktiga 
eller annars för hans taxering. 

Skattemyndigheten får vidare 
före/ligga den skattskyldige att visa 
upp kontrakt, kontoutdrog, rllk
ningar, kvitton eller liknande hand
lingar som behövs för kontroll av 
deklamtionen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att den skattskyldige annars inte 
följer föreliiggandet. 

Skattemyndigheten får förelägga 
den som är eller kan antas vara 
skattskyldig att lämna uppgift, visa 
upp handling eller liimna över en 
kopia av handling som behövs för 
kontroll av att uppgifterna i hans 
självdeklaration är riktiga eller 
annars för hans taxering. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars inte följs. 

8 § 
Skattemyndigheten får besluta om 

taxeringsrevision för att kontrollera 
att skyldighet enligt lagen ( 1990: 
325) om självdeklaration och kon
trolluppgifter fullgjorts riktigt och 
fullständigt. Taxeringsrevision får 
göras hos den som är bokförings
sky Idig enligt bokföringslagen 
(1976: 125) eller skyldig att föra 
räkenskaper enligt jordbruksbok
föringslagen (1979: 141) och hos 
juridisk person som inte är dödsbo. 
Hos andra deklamtions- eller upp
giftsskyldiga får taxeringsrevision 
göras nllr siirskilda skäl föranleder 

Skattemyndigheten får besluta om 
taxeringsrevision för att kontrollera 
att skyldighet enligt lagen (1990: 
325) om självdeklaration och kon
trolluppgifter fullgjorts riktigt och 
fullständigt. Taxeringsrevision får 
göras hos den som är eller kan 
antas vara bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen ( 197 6: 125) eller 
skyldig att föra räkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) och hos a1111anjuridisk person 
än dödsbo. 

13 



Nuvarande lydelse 

det. Taxeringsrevision får inte 
göras hos myndigheter. 

Taxeringsrevision får liven göras 
för att inhämta uppgifter av be
tydelse för kontroll av att andra till 
namnet kända personer eller någon 
person, som ingått viss bestlimd 
rlittshandling med den som skall 
revideras, fullgjort sin deklara
tions- och uppgiftsskyldighet. 

Hos den som avses i första styc
ket andra meningen får taxerings
revision dessutom göras för att 
samla in uppgifter som en för
beredande åtglird för kontroll av 
andra lin den som revideras. Sådan 
revision beslutas, om den som 
revideras inte lir skyldig att efter 
förelliggande lilnma uppgifter rö
rande personerna ifråga, av Riks
skatteverket eller efter verkets 
bestlimmande av en skatte
myndighet. 

Föreslagen lydelse 

Om reviswnen kan alltas bli 
omfattande får den påbörjas liven 
innan deklaration skall avltimnas, 
om det beskattningsår som revisio
nen avser gått ut. 

9 § 
Ett beslut om taxeringsreviswn 

skall överlämnas till den revidera
de innan revisionen verkstlills. Be
slutet skall innehålla uppgift om 
lindamålet med revisionen och om 
möjligheten att undama handlingar 
och uppgifter enligt 13 och 14 §§. 

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän 
förordnas att verkställa revisionen (revisor). 

10 § 
En taxeringsrev1s1on skall om En taxeringsrevision skall be-

möjligt göras på sådant sätt och på drivas i samverkan med den re
sådan tid att den inte hindrar verk- viderade och på ett sådant sätt att 
samheten för den som revideras. den inte onödigt hindrar verksam
Den får inte utan slirskilda skäl beten. För det fall den reviderade 
verksttillas hos enskild mellan kl. inte samverkar finns bestlimmelser 
19.00 och kl. 8.00. om vite i 12 § Jjtirde stycket och 

Skattemyndigheten får, när det 
behövs, bestämma tid och plats för 
revisio11e11. Revisionen får verk
ställas hos den som skall revideras 
eller på annan plats. Om denne 

om andra tvångsåtglirder i lagen 
(1990:000) om slirskilda tvångsåt
gärder i beskattningsföifarandet. 

Revisionen får verkställas hos 
den reviderade om han medger 
det. Revisionen skall ske hos den 
reviderade om han beglir det och 
revisionen kan göms där utan 

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

medger det får revisionen göras betydande svårighet. 
också i annat utrymme hos honom 
lin sådant som huvudsakligen an-
vlinds för verksamheten. Om revi-
sionen skall göras på någon annan 
plats lin hos den som skall revi-
deras, skall räkenskaper och andm 
handlingar på begäran av revisorn 
överltimnas mot J..'Vitto till denne. 

Om revisionen inte verkställs hos 
den reviderade skall handlingarna 
på beglimn överltimnas till revi
sorn mot kvitto. 

11 § 
Vid taxeringsrevision får gransk- Vid taxeringsrevision får rtiken-

ning ske av rtikenskaper, anteck- skapsmaterial och andra handling
ningar och verifikationer samt av ar som rör verksamheten granskas 
korrespondens, protokoll och andra om de inte skall undantas enligt 
handlingar som rör verksamheten. 13 §. 

Vid revision får revisorn även in
ventera kassan, granska lager, ma
skiner och inventarier samt be
siktiga lokaler och byggnader som 
anvlinds i verksamheten. 

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning 
som kan Jäsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel. 

Taxeringsrevision får verkställas 
för kontroll liven av det löpande 
beskattningsårets räkenskaper och 
handlingar. 

Vid taxeringsrevision hos den 
som är bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976: 125) eller 
skyldig att föra rlikenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) få revisorn liven inventera 
kassan samt granska varulager, 
maskiner och andra inventarier 
som lir avsedda för stadigvarande 
bruk. 

12 § 
Vid taxeringsrevision lir den som Vid taxeringsrevision skall den 

revideras skyldig att genast till- reviderade tillhandahålla revisorn 
handahålla revisorn de handlingar de handlingar och lämna de upp
och lämna de upplysningar som lysningar som behövs för revi
behövs för revisionen. Han skall sionen. Han skall också lämna 
också lämna tillträde till sådana tillträde till utrymmen som huvud-

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse 

utrymmen som huvudsakligen an
vänds i hans verksamhet, samt ge 
den hjälp som behövs för gransk
ning av handlingar och varulager 
samt maskiner och andra för sta
digvarande bruk avsedda inven
tarier och för kassainventering. 

Revisorn skall på begäran ges 
tillfälle att själv använda terminal 
eller annat tekniskt hjälpmedel för 
att ta del av upptagning som kan 
uppfattas endast med sådant hjälp
medel. 

Om den som skall revideras inte 
fullgör sina skyldigheter enligt 
första eller andra stycket, får skat
temyndigheten förelägga honom 
vid vite att fullgöra dem. 

Föreslagen lydelse 

sakligen används i verksamheten 
för sådan åtglird som avses i 11 § 
andra stycket och om möjligt stlilla 
en tindamålsenlig arbetsplats till 
förfogande. Den reviderade skall i 
övrigt ge den hjälp som behövs vid 
revisionen. 

Revisorn skall på begäran ges 
tillfälle att själv använda terminal 
eller annat tekniskt hjälpmedel för 
att ta del av upptagning som kan 
uppfattas endast med sådant hjälp
medel, om inte den reviderade i 
stället tillhandahåller en kopia av 
upptagningen och denna utan svå
righet kan granskas med annat 
tillglingligt tekniskl hjlllpmedel. 
Revisorn får kontrollera att kopian 
sttimmer överens med den upptag
ning som finns hos den revidera
de. 

Vid granskning av upptagning 
som al\\'es i andra stycket får en
dast de tekniska hjälpmedel och 
sökbegrepp användas, som behövs 
för att tillgodose tindamålet med 
revisionen. Granskningen får inte 
verkstiillas via telenät. 

Om den rei-iderade inte fullgör 
sina skyldigheter enligt första eller 
andra stycket, får skattemyn
digheten förelägga honom vid vite 
att fullgöra dem. 

12 a § 
En revision får inte pågå längre 

tid lin nödvtindigt. Rlikenskapsmat
erial och andra handlingar som 
överlämnats till revisorn skall så 
snart som möjligt och senast när 
revisionen avslutats återltimnas till 
den reviderade. 

Skattemyndigheten skall snarast 
lämna meddelande om resultatet av 
revisionen till den reviderade i de 
delar som rör honom. 

Prop. 1993/94: 151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Handlingar och uppgifter som skall 
undantas 

13 § 

Revisorn har rlltt att ta del av 
handlingar som llr av betydelse för 
revisionen llven om den som revi
deras skall iaklta tystnad om deras 
innehåll. Nllr det finns synnerliga 
skill får liinsrlltten dock på fram
sttillning av den som revideras 
besluta att sådana handlingar eller 
handlingar, som med hllnsyn till 
deras innehåll på grund av sllr
skilda omstllndigheter inte bör 
komma till någon annans kilnne
dom, skall undantas från revisio
nen. 

Om handlingen utgörs av sådan 
upptagning som avses i 11 § andm 
stycket, får domstolen besluta om 
sådana begrtinsningar i revisorns 
rätt att själv anvtinda tekniska 
hjälpmedel som behövs för att 
handlingar, som enligt första styc
ket bör undantas från granskning, 
inte skall bli tillgllngliga för revi
sorn. 

På den enskildes begllran skall 
från föreliiggande eller revision 
undantas 

1. handling som inte får tas i 
beslag enligt 27 kap. 2 § riJtte
gångsbalken, 

2. annan handling med ett betyd
ande skyddsintresse om hand
lingens innehåll på grund av sllr
skilda omstllndigheter inte bör 
komma till någon annans kiin
nedom. 

Handling som avses i första 
stycket 2 får undantas endast om 
handlingens skyddsintresse llr 
större lin dess betydelse för kon
trollen. 

Bestltmmelserna i första och 
andra styckena galler i tilllimpliga 
delar liven föreliiggande att liimna 
uppgifter. 

14 § 

Skattemyndigheten skall snarast 
liimna meddelande om resultatet av 
revisionen till den som reviderats i 
de delar som rör honom. 

2 Riksdage11 1993194. I sam/. Nr 151 

En skriftlig begliran om befrielse 
från föreläggande att Uimna upp
gift, visa upp handling eller liimna 
över en kopia av handling skall ges 
in till liinsrlitten tillsammans med 
föreliiggandet och den begtirrla 
handlingen eller uppgiften. 

Om den revidemde begllr att en 
handling skall undantas från revi
sion skall handlingen, om skat
temyndigheten anser att den bör 
granskas, omedelbart förseglas och 
överllimnas till ltinsrlitten. 

Länsrätten skall utan dröjsmål 
pröva om handlingen eller uppgif
ten skall undantas från kontrollen. 

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse 

överklagande får inte ske 
länsrilttens beslut avseende 

Föreslagen lydelse 

14 a § 
Ifråga om upptagning, som avses 

i 11 § tredje stycket, bestlimmer 
liinsrlitten i vilken form eller på 
vilket slitt den skall tillhandahållas 
i målet. 

U1nsrl1tten får, i fråga om upp
tagning som avses i föregående 
stycke, besluta om sådana begrilns
ningar i revisorns riltt att sjl1lv 
anvlinda tekniska hjl1lpmedel som 
behövs för att uppgift, som skall 
undantas från granskning, inte 
skall bli tillglinglig för revisorn. 

14 b § 
Om den enskilde begilr det, skall 

liinsriltten pröva om beslut kan 
fattas utan att rlitten gronskar 
handlingen. 

Anser den enskilde att en hand
ling eller uppgift inte omfattas av 
kontrollen handlilggs frågan om 
undantagande på siltt som anges i 
14 och 14 a §§samt i första styck
et. 

14 c § 
Om en handling eller del av 

handling undantagits från kontroll, 
får dess innehåll inte återges eller 
åberopas vid redogörelse för gran
skningen eller annars inför myn
dighet. Detta gilller liven om en 
handling, utan beslut av lilnsriltten, 
återlilmnats efter det att den be
gilrts undantagen. 

F.tt beslut i fråga om undan
tagande av handling eller uppgift 
gliller omedelbart om inte annat 
anges i beslutet. 

6 kap. 
10 § 

av Ulnsrlittens beslut avseende skat-

1. befrielse från skyldighet att 
lämna upplysningar eller visa upp 

temyndighets beslut att avvisa en 
begäran om omprövning såsom för 
sent inkommen får inte överkla-

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

handling som behövs för utred- gas. 
ning, 

2. undantagande av handlingfrån 
taxeringsrevision, 

3. en skattemyndighets beslut att 
avvisa en begäran om omprövning 
såsom för sent inkommen. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande i fråga om revisioner som har beslutats före ikraftträdandet. 
De nya bestämmelserna i 3 kap. 13-14 c §§ och 6 kap. 10 § tillämpas 
dock om handlingar och uppgifter begärs undantagna efter i
kraftträdandet. 

Prop. 1993/94:151 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 

Härigenom föreskrivs att 4, 7, 12, 16 och 21 §§lagen (1978:880) om 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §1 
Beslut om betalningssäkring får 

fattas om påtaglig risk föreligger 
att gäldenären inte kommer att 
betala fordringen och denna eller, 
om flera fordringar föreligger mot 
samma gäldenär, de tillhopa upp
går till betydande belopp. Ar ford
ringen att hänföra till viss tidspe
riod får betalningssäkring beslutas 
endast om perioden har gått till 
ända eller fordringen dessförinnan 
har förfallit till betalning. 

Beslut om betalningssäkring får 
fattas om det finns en påtaglig risk 
att gäldenären försöker undandra 
sig att betala fordringen och denna 
eller, om det finns flera fordringar 
mot samma gäldenär, de tillsam
mans .~ppgår till betydande be
lopp. Ar fordringen att hänföra till 
viss tidsperiod får betalningssäk
ring beslutas endast om perioden 
har gått till ända eller fordringen 
dessförinnan har förfallit till betal-
ning. 

Beslut om betalningssäkring får fattas endast om skälen för åtgärden 
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 
gäldenären eller för något annat motstående intresse. 

7 §2 
Avser ett beslut om betalnings- Avser ett beslut om betalnings-

säkring en fordran som inte är säkring en fordran som inte är 
fastställd, skall länsrätten häva fastställd, skall länsrätten häva 
beslutet, om inte talan om faststäl- beslutet, om inte talan om faststäl
lelse av fordringen eller av under- lelse av fordringen eller av under
laget för den har väckts vid dom- laget för den har väckts vid dom
stol inom sex månader från dagen stol inom sex månader från dagen 
för beslutet eller fordringen eller för beslutet eller fordringen eller 
underlaget för den inom samma tid underlaget för den inom samma tid 
har fastställts i annan ordning. har fastställts i annan ordning. 
Länsrätten får medge förlängning Länsrätten får medge förlängning 
av tidsfristen, om det finns sår- av tidsfristen med tre månader i 
skilda skäl. taget, om det finns särskilda skäl. 

Har ett beslut om betalningssäkring hävts enligt första stycket, får ett 
nytt beslut om betalningssäkring på samma grund fattas endast om talan 
beträffande fordringen har väckts eller om fordringen eller underlaget för 
den har fastställts i annan ordning. 

12 §3 

Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagits i anspråk genom 
betalningssäkring, eller till skada för borgenären förfoga över egendomen 

Prop. 1993/94:151 

20 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

på annat sätt, om inte kronofogdemyndigheten medger det av 
särskilda skäl. 

I fråga om verkan i övrigt av 
verkställd betalningssäkring gäller 
vad som föreskrivs om utmätning 
i 4 kap. 29 § andra stycket, 30 och 
31 §§och 12 kap. 6-10 §§ utsök
ningsbalken. Att betalningssäkring 
ger fönnånsrätt föreskrivs i för
månsrätts/agen (1970:979). 

I fråga om verkan i övrigt av 
verkställd betalningssäkring gäller 
vad som föreskrivs om utmätning 
i 4 kap. 29 § andra stycket och 31 
§ och 12 kap. 6-10 §§ och om 
kvarstad i 16 kap. 15 § första 
stycket utsökningsbalken. 1 fråga 
om verkan av utmätning av egen
dom som tagits i anspråk genom 
betalningsslikring galler vad som 
lir föreskrivet i 16 kap. 15 §andra 
stycket utsökningsbalken om utmat
ning av egendom som belagts med 
kvarstad för fordran. 

Om lös egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring, 
hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård, tar den på begäran 
av någon av parterna säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom. 

16 § 
Är fara att lös egendom, som Är fara att lös egendom, som 

kan bli föremål för betalnings- kan bli föremål för betalnings
säkring, undanskaffas, tar i avvak- säkring, undanskaffas, får i avvak-

tan på rättens beslut gransknings
tan på rättens beslut gransknings- ledare som avses i 3 § lagen 
ledare som avses i 2 § bevissäk- (1994:000) om slirskilda tvångsdt
ringslagen (1975: 102 7) för skatte- gärder i beskattningsföifarandet ta 
och avgiftsprocessen ta egen- egendomen i förvar. 
domen i förvar. 

21 §4 

Har ett beslut om betalningssäkring meddelats för en fordran som inte 
är fastställd och blir fordringen senare inte slutligt fastställd eller 
fastställs den slutligt till ett väsentligt lägre belopp än det som har 
betalningssäkrats, har gäldenären rätt till ersättning av staten för ren 
fönnögenhetsskada som därigenom har tillfogats honom. 

Erslittning llimnas endast för Bestlimmelser om ersättning för 
skada som är av någon betydelse. processkosmader finns i lagen 
Ersättning lämnas inte för kost- (1989:479) om ersättning för kost
nader för biträde eller utredning. nader i ärenden och mål om skatt, 

m.m. 

1. Denna lag träder i kraft den l juli 1994. 
2. Äldre föreskrifter i 4, 7, 16 och 21 §§tillämpas fortfarande i fråga 

om betalningssäkring på grund av ansökan som kommit in till länsrätten 
före ikraftträdandet. 

Prop. 1993/94: 151 
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3. De äldre föreskrifterna i 12 § tillämpas furtfarande i fråga om Prop. 1993/94:151 
betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1989: 1000. 

2senaste lydelse 1989:1000. 
3Senaste lydelse 1989: 1000. 

"senaste lydelse 1989: 1000. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) Prop. 1993/94:151 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953:272)1 

dels att 49 § 2 mom., 78 § 1 och 2 mom. samt 102 § skall ha följande 
lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya moment, 78 § 2 a och 2 b mom., 
av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

49 §2 

2 mom. Anstånd får medges med högst det belopp som kan antas bli 
nedsatt eller falla bort enligt 1 mom. 1 eller som betingas av yrkandet i 
omprövningsärendet eller överklagandet. 

Om det i fall som avses i 1 mom. Om det i fall som avses i 1 mom. 
2 och 3 med hänsyn till den skatt- 2 och_ 3 med hänsyn till den s~tt
skyldiges förhållanden och omstän- s~yld1ges fi?r~ål~anden och omstän-

. . _ . d1ghetema 1 ovngt kan antas att det 
d1ghetema 1 ovngt kan antas att det belopp som avses med anståndet 
belopp som avses med anståndet inte kommer att betalas i rätt tid, 
inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd medges endast om den 
får anstånd medges endast om den skattskyldige ställer säkerhet för 
skattskyldige ställer säkerhet för beloppet genom en av bank utfär
beloppet. Anstånd får dock medges dad garantiförbindelse eller någon 

tan tt säk h t tä-11 annan form av borgen. Anstånd får 
u a er e s s om an- d k ed tan tt säk h t _ . oc mgesu a ere 
s~dsbeloppet ar förhållandevis ställs om anståndsbeloppet är för-
nnga eller om det annars finns hållandevis ringa eller om det 
särskilda skäl. Ställd säkerhet får annars finns särskilda skäl. Ställd 
tas i anspråk när anståndstiden gått säkerhet får tas i anspråk när an
ut. I övrigt skall bestämmelserna ståndstiden gått ut. I övrigt skall 
om säkerhet i lagen (1993:891) om bestämmelserna om säkerhet i 

lagen (1993:891) om indrivning av 
indrivning av statliga fordringar statliga fordringar m.m. tillämpas. 
m.m. tillämpas. Om 'yrkandet i omprövningsären

det eller målet bifalls, skall kost
nad för sta/ld sakerhet ersattas av 
staten. Ersitttningen skall jitmkas 
om endast en del av yrkandet bi
falls eller om det skulle vara oska
ligt att ersättning lämnas. I övrigt 
skall bestämmelserna i 6-// §§ 
lagen (1989:479) om ersattningför 
kostnader i ärenden och mål om 
skatt, m.m. tillämpas. 

78 § 
1 mom. 3 Arbetsgivare, som enligt lag är bokföringsskyldig skall ha sin 

bokföring så ordnad att därav framgår arbetstagares namn, lönebelopp 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

och skatteavdrags belopp. Om skattsedel eller skattekort har företetts för 
arbetsgivaren skall också framgå arbetstagares födelsetid samt nummer 
på för honom utfärdad skattsedel. 

Också annan arbetsgivare än i första stycket sägs, som har att verkställa 
skatteavdrag på arbetstagares lön, är skyldig att i enahanda omfattning 
föra anteckningar i hänseende som har sagts nyss. 

För kontroll av att be
stämmelserna om skatteavdrag har 
följts får revision göras hos sddan 
arbetsgivare, som av.s'es i första 
och andra styckena. Revision får 
också göras hos den som har an
sökt om en F-skattesedel för kon
troll av att liimnade uppgifter lir 
riktiga och fullstltndiga. Beslut om 
revision meddelas av Riksskat
teverket eller skattemyndighet. I 
övrigt gliller i fråga om revision i 
tillämpliga delar bestltmmelserna i 
3 kap. 8-14 §§ tax.eringslagen 
(1990:324). 

2 m o m. 4 Det åligger varje ar
betsgivare att efter anmaning av 
skattemyndigheten lämna uppgift 
om arbetstagare, utbetalda löner 
och beloppet av verkstltllda skat
teavdrag. 

2 m o m. Skattemyndigheten får 
förelligga den som lir eller kan 
antas vara arbetsgivare att lämna 
uppgift, visa upp handling eller 
lämna över en kopia av handling 
som behövs för kontroll av att 
bestltmmelsema ·om skatteavdrag 
har följts. Besttimmelserna i 3 
kap. 13-14 c §§ taxerings/agen 
(1990:324) gäller ifråga om hand
ling eller uppgift som skall undan
tas från föreläggande. 

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av 
att bestämmelserna om skatteavdrag har följts skall på skattemyn
dighetens begäran tillhandahållas denna. Därvid gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324). 

2 a m o m. Om några uppgifter 
i en uppbördsdeklaration, en preli
minär sjltlvdeklaration eller en 
ansökan om F-skattesedel behöver 
kontrolleras genom avstltmning mot 
räkenskaper, anteckningar eller 
andra handlingar, får skattemyn
digheten komma överens med ar
betsgivaren eller den skatttskyldige 
om att sådan av.s'tlimning skall 
göras vid besök hos honom eller 
vid annat personligt sam
manträffande. 

2 b mo m. För kontroll av att 

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

den som är eller kan antas vara 
arbetsgivare har följt beslllmmel
serna om skatteavdrag eller att den 
som ansökt om F-skattesedel läm
nat riktiga och fullständiga upp
gifter, får Rik.sskatteverket eller 
skattemyndigheten besluta om 
revision hos arbetsgivaren eller 
sökanden. Därvid gäller i tillämpli
ga delar bestämmelserna i 3 kap. 
8-14 c §§ taxerings/agen 
(1990:324). 

102 §5 

Llinsriittens beslut om preliminär Överklagande av länsrättens 
taxering debitering eller jämkning beslut om preliminär taxering, 
av reli~är skatt, verkställande de.bi~ring eller jä~ing av preli-

p mmar skatt, verkställande av skat-
av skatteav~rag och ans~d ~ed teavdrag och anstånd med att be
att betala m skatt får mte över- tala in skatt får prövas av kam
klagas. Vad som sagts nu gäller marriitten endast om den har med
dock ~te besl~t med anledning av delat prövningstillstdnd. Vad som 
en begaran enhg.t 44 § om besked sagts nu gäller dock inte beslut 
angående skyldigheten att verk- med anledning av en begäran enligt 
ställa skatteavdrag. 44 § om besked angående skyl-

dighet att verkställa skatteavdrag. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
2. De äldre föreskrifterna i 49 § 2 mom. tillämpas fortfarande i fråga 

om anstånd som meddelats före ikraftträdandet. 
3. De nya föreskrifterna i 102 § träder i kraft den 1 oktober 1994. 

Beslut som meddelats av skattemyndigheten före ikraftträdandet 
överklagas enligt äldre föreskrifter. 

1 Lagen omtryckt 1991:97. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771. 

2 Senaste lydelse 1993:894. 
3 Senaste lydelse 1992:680. 
4 Senaste lydelse 1992: 1177. 
5 Senaste lydelse 1992:680. 

Prop. 1993/94:151 
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2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om Prop. 1993/94:151 

ersättning för kostnader ärenden och mål om skatt, m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1989:479) om ersättning för 
kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. 

dels att 8 § skall upphöra att gälla, 
dels att 3-5, 7 och 9-11 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 
En skattskyldig som i ett ärende 

eller mål haft kostnader för ombud 
eller biträde, utredning eller annat 
som skäligen behövts för att ta till 
vara hans rätt får beviljas ersätt
ning för kostnaderna. 

Ersättning får inte beviljas för 
1. kostnader som avser skyl

digheten att lämna deklaration 
eller andra uppgifter till ledning 
för en myndighets beslut om skatt, 
tull eller avgift, 

2. kostnader som avser skyl
digheten att i skälig omfattning 
genom rlikenskaper, anteckningar 
eller på annat lämpligt sätt sörja 
för att det finns sådant underlag 
som behövs dels för att den 
skattskyldige skall kunna deklarera 
eller lämna uppgifter som han är 
skyldig att lämna, dels för att dek
larationen och uppgifterna skall 
kunna kontrolleras, 

3. den skattskyldiges eget arbete, 
tidsspillan eller i övrigt för kostna
der för sådalll som den ska11skyl
dige själv utfört med anledning av 
ärendet eller målet. 

En skattskyldig som i ett ärende 
eller mål haft kostnader för ombud 
eller biträde, utredning eller annat 
som skäligen behövts för att ta till 
vara hans rätt skall efter framstlill
ning beviljas ersättning för kostna
derna om 

1. den skattskyldige helt eller 
delvis vinner bifall till sina yrkan
den i ärendet eller målet, 

2. lirendet eller målet avser 
fråga som är av betydelse för 
rättstillämpningen eller 

3. det finns synnerliga skäl för 
ersättning. 

4§ 
Ersättning får beviljas endast till 

den del det är oskäligt att kost
naden bärs av den skattskyldige 
med hänsyn till samtliga följande 
faktorer: 

1. sakens beskaffenhet, 

Ersättning får inte beviljas för 

1. kostnader som avser skyl
digheten att lämna deklaration 
eller andra uppgifter till ledning 
för en myndighets beslut om skatt, 
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Nuvarande lydelse 

2. kostnadens storlek, 

3. itrendets eller målets hand
litggning, 

4. itrendets eller målets utgång, 
5. den skattskyldiges personliga 

och ekmwmiska förhållanden, 
6. omständigheterna i övrigt. 

Föreslagen lydelse 

tull eller avgift, 
2. kostnader som avser skyl

digheten att i skitlig omfattning 
genom ritkenskaper, anteckningar 
eller på annat liimpligt sittt sörja 
för att det finns sådant underlag 
som behövs dels för att den 
skattskyldige skall kunna deklarera 
eller lämna uppgifter som han är 
skyldig att lämna, dels för att 
deklarationen och uppgiftema skall 
kunna kontrolleras, 

3. den skattskyldiges eget arbete, 
tidsspillan eller i övrigt för kostna
der för sådant som den skattskyl
dige sjitlv utfört med anledning av 
itrendet eller målet. 

5 § 
När ersättningen bestäms, skall den minskas med annan ersättning som 

den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma 
kostnader enligt annan författning eller enligt avtal. 

Ersättning får jämkas om den 
skattskyldige vinner bifall endast 
till en del av sina yrkanden i 
itrendet eller målet, såvida inte 
övriga yrkanden itr av endast ringa 
betydelse. 

Jämkning får också ske när den 
skattskyldige varit försumlig eller 
har orsakat all itrendet eller målet 
blivit mer omfattande än nödvän
digt. 

7 §1 
Frågor om ersättning för kostna

der hos andra myndigheter itn 
domstolar prövas av länsrittten. 
Frågan prövas dock av kam
marrittten, om denna som första 
domstolsinstans skall pröva ett 
överklagande i det ärende eller mål 
som kostnadema hänför sig till. 

Om ett ärende eller mål avser en 
fråga som prövas av en allmän 
domstol, prövas frågan om ersätt
ning för kostnader i ärendet eller 

En framstdllning om ersättning 
för kostnader skall göras hos den 
myndighet eller den domstol där 
kostnadema uppkommit. Framställ
ningen skall ha kommit in innan 
myndigheten eller domstolen avgör 
itrendet eller målet. 

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse 

målet av länsrätten i det län där 
den tingsrätt eller skattemyndighet 
som är beskattningsmyndighet dr 
belitgen. 

En framstdllning om ersdttning 
enligt denna paragraf skall ha 
kommit in inom ett år från utgång
en av det år då det ärende eller 
mål som kostnaderna htiriför sig till 
avgjordes genom lagakraftvun11et 
beslut. Om avgörandet i drendet 
eller målet har överklagats till 
förvalt11ingsdomstol, skall fram
stdll11i11gen om ersätt11i11g dock ha 
kommit i11 innan domstolen avgör 
ärendet eller målet. 

Föreslagen lydelse 

9§ 
Om den skattskyldige inte har 

kommit in i tid med en framställ
ning om ersättning, får domstolen 
pröva en senare inkommen fram
ställning endast under förutsättning 
att fOrseningen beror på något 
ursäktligt misstag. 

Om den skattskyldige inte har 
kommit in i tid med en framställ
ning om ersättning, får en senare 
inkommen framställning prövas 
endast under förutsättning att fOrse
ningen beror på något ursäktligt 
misstag. 

10 § 
Om den skattskyldige har begärt Myndighets beslut överklagas hos 

ersättning i samband med att för- Lä_nsrdtten i det län där nryn
valtningsdomstolen handlägger det dzgheten dr beldgen. 

mål som kost11aderna htinför sig 
till, skall ersättningsfrågan avgöras 
samtidigt med målet. 

11 § 
Ett ersättningsbeslut som med- Ett ersättningsbeslut som med-

delas i samband med avgörandet i delas i samband med avgörandet i 
det mål som kostnaderna hänfOr det drende eller mål som kostna
sig till, får överklagas inom den tid dema hänför sig till, får överklagas 
som gäller fOr överklagande av inom den tid som gäller för över
avgörandet i målet. klagande av avgörandet i drendet 

eller målet. 
Ersdtt11ingsbeslut som meddelats 

av myndighet, får överklagas av 
den myndighet eller det allmtinna 
ombud som får överklaga det ären
de som kostnaderna hänför sig till. 
I sådant fall skall ersdttningsbe
slutet överklagas inom den tid som 
följer av första stycket, dock senast 

Prop. 1993/94: 151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

inom två månader från det att 
beslutet meddelades. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som anhängiggjorts 
före ikraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1990:407. 

Prop. 1993/94:151 
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2.6 Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen 
(1970:979) 

Härigenom föreskrivs att 8 och 9 §§ förmånsrättslagen (1970:979)1 

skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 §2 
Utmätning ger förmånsrätt i den Utmätning ger förmånsrätt i den 

utmätta egendomen. Betalnings- utmätta egendomen. 
säkring ger förmånsrtitt i den egen-
dom som har tagits i anspråk. 

9 §3 

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och 
efter den i 4-7 §§angivna numreringen. 

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 
4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen 
(1891:35 s. 1). 

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt 
på grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som beslutet 
om utmätning meddelades eller senare, och framför förmånsrätt på grund 
av annan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett 
ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare. 

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, 
om ej annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § 
utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. 
Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag 
av förmånsrätt finns för vissa full särskilda bestämmelser. 

Vad i denna paragraf föreskrives 
omförmånsrtitt på grund av utmtit
ni11g tillämpas dve11 i fråga om för
månsrtitt på grund av betalnings
säkring. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas 
fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraft
trädandet. 

11.agen omtryckt 1975: 1248. 

2senaste lydelse 1978:883. 
3Senaste lydelse 1981:806. 

Prop. 1993/94:151 
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2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1958:295) om sjö- Prop. 1993/94:151 
mansskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1958:295) om sjömansskatt1 

dels att 19 a § skall betecknas 19 d §, 
dels att 19 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 19 a-19 c §§, av 

följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 §2 

Redare, som enligt lag är skyldig att föra handelsböcker, skall ha sin 
bokföring så ordnad, att därav framgår sjömans namn, födelsetid, 
lönebelopp och skatteavdrags belopp samt, om sjömannen uppvisat 
skattsedel på preliminär skatt, numret på denna skattsedel. 

Även annan redare än i första stycket sägs, som skall göra avdrag för 
sjömansskatt, är skyldig att föra anteckningar i samma omfattning. 

Efter anmaning av Riksskattever- Efter anmaning av Riksskatte-
ket eller skattemyndighet åligger verket eller skattemyndighet ålig
det sådan redare, som avses i ger det sådan redare, som avses i 
första eller andra stycket, att med- första eller andra stycket, att limma 
dela de upplysningar som behövs uppgift, visa upp handling eller 
för kontroll av skatteavdrag. Reda- litnma över en kopia av handling 
re skall också efter anmaning som behövs för kontroll av att 
förete alla handlingar som behövs bestämmelserna om skatteavdrag 
för sådan kontroll, såsom kontrakt, följts. Bestämmelserna i 3 kap. 13-
kontoutdrag, räkningar eller kvit- 14 c §§ taxerings/agen (1990:324) 
ton. g<tller i fråga om handling eller 

För kontroll av att bestllmmelser
na om skatteawlrag har följts får 
revision verkstiillas hos redare som 
avses i första eller andra stycket. 
Beslut om revision meddelas av 
Riksskatteverket eller av skatte
myndighet. 1 övrigt gäller i fråga 
om revision i tillllmpliga delar 
bestilmmelserna i 3 kap. 8-14 §§ 
taxerings/agen (1990:324). 

uppgift som skall undantas från 
anmaning. 

19 a § 
Uppgifter som en myndighet 

förfogar över och som behövs för 
kontroll av att bestllmmelserna om 
skatteavdrag följts skall på Riks
skatteverkets eller skattemyndighet
ens begliran tillhandahållas dessa. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Dllrvid gllller i tilliimpliga delar 
bestämmelserna i 3 kap. 16 § 
taxeringslagen (1990:324). 

19 b § 
Om några uppgifter i en redovis

ning enligt 14 § behöver kontrol
leras genom avstämning mot rllken
skaper, anteckningar eller andra 
handlingar, får Riksskatteverket 
eller skattemyndigheten komma 
överens med redaren om att en 
sådan avstttmning skall göras vid 
besök hos honom eller vid annat 
personligt sammantrllffande. 

19 c § 
För kontroll av att be

stllmmelsema om skatteavdrag 
följts får Riksskatteverket eller 
skattemyndigheten besluta om 
revision hos redaren. Dllrvid gllller 
i tilliimpliga delar bestllmmelserna 
i 3 kap. 8-14 c §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1970:933. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777. 

2 Senaste lydelse 1991:505. 

Prop. 1993/94:151 
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2.8 Förslag till lag om ändring 1 mervärdesskattelagen Prop. 1993/94:151 
(1994:00) 

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:00)1 

dels att nuvarande 17 kap. 6 § skall betecknas 7 §, 
dels att 17 kap. 2, 3, 5 och nya 7 §§, 20 kap. 9 § samt punkt 2 i 

övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 kap. 6 §, och i 

övergångsbestämmelserna en ny punkt, punkt 8, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
2 § 

Skattemyndigheten får förelägga 
den deklarationsskyldige att i den 
omfattning som anges i föreltiggan
det litmna de upplysningar som 
behövs för kontroll av dek
larationen eller annars för beskatt-
ningen. 

Skattemyndigheten får vidare 
förelilgga den deklarationsskyldige 
att visa upp kontrakt, kontoutdrag, 
räkningar, kvitton eller liknande 
handlingar som behövs för kontroll 
av deklarationen. 

Ett töreläggande får förenas med 
vite, om det finns anledning att 
anta att den deklarationsskyldige 
annars inte följer förelitggandet. 

Skattemyndigheten får förelägga 
den som tir eller kan antas vara 
deklarationsskyldig att lämna upp
gift, visa upp handling eller litmna 
över en kopia av handling som 
behövs för kontroll av dek
larationen eller annars för beskatt-
ningen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars inte följs. 

3 § 
Bestämmelserna i 3 kap. 6 § 

taxeringslagen (1990:324) om 
befrielse från skyldigheten att 
lämna upplysningar eller visa upp 
handlingar gäller tiven när det tir 
fråga om skatt enligt denna lag. 

Bestämmelserna i 3 kap. 13-14 c 
§§ taxeringslagen (1990:324) gäl
ler i fråga om handling eller upp
gift som skall undantas från före
lttggande. 

5 § 
Skattemyndigheten får förelägga 

en näringsidkare att lämna upp
gifter om skattepliktig omsättning 
av varor eller tjänster som han för-

3 Riksdiigen 1993194. I .rnm/. Nr 151 

Skattemyndigheten får förelägga 
den som tir eller kan antas vara 
bokföringsskyldig enligt bokförings
lagen (1976:125) eller skyldig att 
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Nuvarande lydelse 

värvat av, sålt till eller tillhan
dahållit annan näringsidkare. Be
stämmelserna om befrielse från 
uppgiftsskyldighet i 3 kap. 3 §och 
4 kap. 6 § tredje stycket lagen 
( 1990: 325) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter gäller då. 

Föreslagen lydelse 

föra rtikenskaper enligt jordbruks
bokföringslagen (1979: 141) och 
annan juridisk person tin dödsbo 
att lämna uppgift, visa upp hand
ling eller lämna över en kopia av 
handling som rör omsättning av 
varor eller tjänster som han för
värvat av, sålt till eller tillhanda-
hållit näringsidkare (kontroll
uppgift), om det behövs till ledning 
för beskattning av denne ntiringsid
kare. Om det finns stirskilda skiil 
får tiven annan person tin som 
avses i första meningen föreltiggas 
att ltimna kontrolluppgift. 

Besttimmelserna i 3 kap. 13-14 c 
§§ taxeringslagen (1990:324) gäl
ler i fråga om handling eller upp
gift som skall undantas från före
ltiggande. 

För kontroll av skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i 3 kap. 
16 § taxeringslagen (1990:324). 

6§ 
Ett föreltiggande enligt 5 § får 

förenas med vite, om det finns 
anledning att anta att det annars 
inte följs. 

Om föreläggandet medför att den 
som föreläggs måste lägga ned ett 
betydande arbete för att fullgöra 
det, får han i sttillet sttilla nöd
vtindiga handlingar till skattemyn
dighetens förfogande för gransk
ning. 

7 § 
För att kontrollera att deklara

tions- eller uppgiftsskyldigheten har 
fullgjorts riktigt och fullständigt 
eller för att på annat stitt få upp
lysning till ledning för beskatt
ningen, får skattemyndigheten be
sluta att skatterevision skall göras 
hos den som är deklarations- eller 
uppgiftsskyldig. Skattemyndigheten 
får också besluta att skatterevision 
för kontroll av att lämnade upp
gifter är riktiga och fullständiga 
skall göms hos den som har an
mtilt sig för registrering. 

Skattemyndigheten får besluta om 
skatterevision för att kontrollera att 
deklarations- eller uppgiftsskyl
dighet fullgjorts riktigt och full
ständigt. Skatterevision får göras 
hos den som är eller kan antas 
vara bokföringsskyldig enligt bok
förings/agen (1976:125) eller skyl
dig' att föra räkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) och hos annanjuridiskperson 
än dödsbo. Revision får göras 
tiven hos den som har anmtilt sig 
för registrering tör kontroll av att 
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Nuvarande lydelse 

I övrigt gäller i fråga om skatte
revision i tillämpliga delar bestäm
melserna om taxeringsrevision i 3 
kap. 8-14 §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

Föreslagen lydelse 

lämnade uppgifter är riktiga och 
fullständiga och hos sådan repre
sentant för ut ltindsk företagare som 
avses i 22 kap. 6 §. 

I övrigt gäller i fråga om skatte
revision i tillämpliga delar bestäm
melserna om taxeringsrevision i 3 
kap. 8-14 c §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

20 kap. 
9 § 

Bestämmelserna i 6 kap. 10-24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller för 
mAl enligt 1 § första stycket. 

Ltinsrllttens beslut med anledning 
av överklagande av beslut om 
anstånd med att lämna deklaration 
eller betala skatt får inte överklag-
as. 

2. De upphävda lagarna gäller 
furtfurande i fråga om förhållanden 
som hänför sig till tiden före i
kraftträdandet av den nya lagen. 

1 Lydelse enligt prop. 1993/94:99. 

Överklagande av lltnsrtittens 
beslut om anstånd med att lämna 
deklaration eller betala skatt får 
prövas av kammarrtitten endast om 
den har meddelat prövningstill
stånd. 

2. De upphävda lagarna gäller 
furtfarande i fråga om ffirhållanden 
som hänför sig till tiden före i
kraftträdandet av den nya lagen. 
Reglerna i 17 kap. i den nya lagen 
tillämpas dock liven på tildre för
hållanden. 

8. Föreskrifterna om överklagan
de i 20 kap. 9 § träder i kraft först 
den 1 oktober 1994. Beslut som 
meddelats av skattemyndigheten 
före ikraftträdandet överklagas 
enligt tildre föreskrifter. 
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2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om Prop. 1993/94:151 
punktskatter och prisregleringsavgifter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984: 151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter 

dels att 3 kap. 3, 5 och 7-15 §§ samt 8 kap. 8 § skall ha följande 
lydelse, 

dels att det i 3 kap. skall införas föra nya paragrafer, 15 a-15 d §§, 
och närmast före 3 kap. 15 §en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
3 §1 

Beskattningsmyndigheten får Beskattningsmyndigheten får 
förelägga den deklarationsskyldige förelägga den som itr eller kan 
att i den omfattning som anges i antas vara deklarationsskyldig att 
förelitggandet litmna de upplys- litmna uppgift, visa upp handling 
ningar som behövs för kontroll av eller litmna över en kopia av hand
att uppgifterna i en deklaration är ling som behövs för kontroll av att 
riktiga eller annars för beskatt- uppgifterna i deklarationen är 
ningen samt prov och beskrivning riktiga eller annars för beskatt
på varor som används, säljs eller ningen samt prov och beskrivning 
tillhandahålls på annat sätt i verk- på varor som används, säljs eller 
samheten. tillhandahålls på annat sätt i verk-

Beskattningsmyndigheten fdr 
vidare förelitgga den deklarations
skyldige alt visa upp kontrakt, kon
toutdrag, rakningar, kvitton eller 
liknande handlingar som behövs 
för kontroll av deklarationen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite, om det finns anledning att 
anta att den skattskyldige annars 
inte följer förelitggandet. 

Bestllmrnelserna i 3 kap. 6 § 
taxerings/agen (1990:324) gill/er i 
frdga om befrielse frdn skyldig
heten att litmna upplysningar eller 
visa upp handling. 

samheten. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite, om det finns anledning att 
anta att det annars inte följs. 

5 § 
Bestitmmelserna i 3 och 4 §§ 

gliller liven den som utan att vara 
deklarationsskyldig tillverkar, 
bearbetar, säljer eller distribuerar 
skatteplikliga varor eller idkar 
handel med varor, som anvlinds 
vid framsttillning av skatteplikliga 

Beskattningsmyndigheten fdr 
förelligga den som lir eller kan 
antas vara bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976:125) eller 
skyldig att föra ritkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) och annan juridisk person lin 
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Nuvaranå.e lydelse 

varor. Bestämmelserna gllller 
också den som bedriver fönned
Ungsverksamhet eller annan verk
samhet av sådan beskaffenhet att 
uppgifter som behövs för skat
tekontrollen kan httmtas ur anteck
ningar eller anå.ra hand.Ungar som 
hör till verksamheten. 

Föreslagen lydelse 

dödsbo att lämna uppgift, visa upp 
hand.Ung eller litmna över en kopia 
av hand.Ung rörande rllttshanå.Ung 
mellan den som förelllggs och 
annan person {kontrolluppgift), om 
det behövs till ledning för beskatt
ning av den anå.re personen eller 
för kontroll av ansökan av honom 
om återbetalning av eller kompen
sation för skatt. Om det finns slir
skilda sklil får liven annan person 
lln som avses i första meningen 
förelllggas att lilmna kontroll
uppgift. 

Ett förelitgganå.e får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars inte följs. 

Den somförelllggs kan, omföre
lllgganå.et medför att han måste 
lägga ned ett betydanå.e arbete för 
att fullgöra det, i stlillet stlilla nöd
vänå.iga hand.tingar till beskatt
ningsmynå.ighetens föifoganå.e för 
granskning. 

7 § 
Beskattningsmyndigheten får Beskattningsmyndigheten får 

besluta om skatterevision för att besluta om skatterevision för att 
kontrollera att deklarations- och kontrollera att deklarations- och 
uppgiftsskyldigheten fullgjorts uppgiftsskyldigheten fullgjorts 
riktigt och fullständigt eller för att riktigt och fullständigt. 
på annat slltt få upplysning till 
ledning för beslut om skatt. Skatte-
revision får företas hos den som är 
eller skliligen kan antas vara skatt-
skyldig och hos den som avses i 
5 §. 

Skatterevision får liven ske för att 
kontrollera att den som ansökt om 
återbetalning av eller kompensation 
för skatt litmnat riktiga och full
stttnå.iga uppgifter i sin ansökan. 

Skatterevision får göras hos den 
som är eller kan antas· vara bokfö
ringsskyldig enligt bokföringslagen 
(1976:125) eller skyldig att föra 
räkenskaper enligt jordbruksbokfö
ringslagen (1979:1141) och hos 
annan juridisk person än dödsbo. 

Prop. 1993/94:151 

37 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8§ 

I ett beslut om skatterevision skall 
en eller flera tjänstemän förordnas 
att verkställa revisionen. 

F.Jt beslut om skatterevision skall 
överlllmnas till den reviderade 
innan revisionen verksttllls. Be
slutet skall innehålla uppgift om 
ändamålet med revisionen och om 
möjligheten att undanta handlingar 
och uppgifter enligt 15och15a §§. 

I ett beslut om skatterevision 
skall en eller flera tjänstemän 
förordnas att verkställa revisionen 
(revisor). 

9 § 
Skatterevisionen får verkställas 

hos den vars verksamhet skall 
granskas eller på annan plats. Om 
rtlkenskaper och andra handlingar 
skall granskas på annan plats lin 
dtlr deflJrvaras, skall de mot kvitto 
överlämnas till den som skall verk
sttllla revisionen. 

Beskattningsmyndigheten får, när 
det behövs, bestämma tid och plats 
för revisionen. 

En skatterevision skall bedrivas i 
samverkan med den reviderade och 
på ett sådant sätt att den inte onö
digt hindrar verksamheten. För det 
fall den reviderade inte samverkar 
finns besttlmmelser om vite i 13 § 
och om andra tvångsåtgtlrder i 
lagen (1994:000) om stlrskilda 

· tvångsåtgtlrder i beskattningsför
farandet. 

Revisionen får verkställas hos den 
reviderade om han medger det. 
Revisionen skall ske hos den re
viderade om han begtlr det och 
revisionen kan göras dlir utan 
betydande svdrighet. 

10 §2 
Skatterevisionen skall såvitt möj- Om revisionen inte verkställs hos 

ligt ske pd sådant sätt och på den reviderade skall handlingarna 
sådan tid att den inte medför hin- på begäran överllimnas till revi
der i verksamheten för den hos sorn mot kvitto. 
vilken revisionen sker. Den får inte 
utan särskilda skäl verkställas hos 
enskild mellan kl. 19 och kl. 8. 

11 §3 
Vid skatterevision får granskning Vid skatterevision får räken-

ske av räkenskaper, anteckningar skapsmaterial och andra hand
och andra handlingar som rör lingar som rör verksamheten gran
verksamheten. Även handlingar skas om de inte skall undantas 
som hör till den löpande redovis- enligt 15 §. Med handling förstås 
ningsperioden får granskas. Med framställning i skrift eller bild samt 
handling förstås framställning i upptagning som kan läsas, av
skrift eller bild samt upptagning lyssnas eller på annat sätt uppfattas 
som kan läsas, avlyssnas eller på endast med tekniskt hjälpmedel. 
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Nuvarande lydelse 

annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel. Den som 
verkställer revisionen får ta prov 
på varor som används, säljs eller 
tillhandahålls på annat sätt i verk
samheten. Vidare får han granska 
varulager, inventarier, fordon, 
särskild räknarapparatur, mätappa
ratur och tillverkningsprocesser. 
Han får också prova särskild räk
narapparatur och mätapparatur. 

Föreslagen lydelse 

Revisorn tar ta prov på varor som 
används, säljs eller tillhandahålls 
på annat sätt i verksamheten. Vi
dare får han granska varulager, 
inventarier, fordon, särskild räk
narapparatur, mätapparatur och 
tillverkningsprocesser. Han får 
också prova särskild räknarappara
tur och mätapparatur. 

Beskattningsmyndigheten får besluta att kassainventering får göras vid 
revisionen. 

12 §4 

Den hos vilken revisionen sker lir Vid skatterevision skall den rev-
skyldig att utan dröjsmål tillhanda- iderade tillhandahålla revisorn de 
hålla de handlingar som skall handlingar och lämna de upplys
granskas och liimna tilltrlide till ningar som behövs för revisionen. 
sådana lokaler, upplagsplatser och Han skall också llimna tilltrlide till 
andra utrymmen som huvudsak/i- utrymmen som huvudsakligen an
gen anvilnds i hans verksamhet. vlinds i verksamheten för sådan 
Han skall också llimna upplysning- åtglird som avses i l l § och om 
ar och på annat sätt llimna det möjligt stlilla en tindamålsenlig ar
biträde som krävs för att kontroll- betsplats till förfogande. Den revi
åtgärder enligt 11 § skall kunna derade skall i övrigt ge den hjälp 
vidtas. som behövs vid revisionen. 

Den som verkställer skatterevi- Revisorn skall på begäran ges 
sion skall på begäran ges tillfälle tillfälle att själv använda tekniskt 
att själv använda terminal eller hjälpmedel för att ta del av upp
annat tekniskt hjälpmedel för att ta tagning som kan uppfattas endast 
del av upptagning som kan upp- med sådant hjälpmedel, om inte 
fattas endast med sådant hjälpmed- den reviderade i stlillet till
el. handahåller en kopia av upptag-

ningen och denna utan svårighet 
kan granskas med annat tillgling
ligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn 
får kontrollera att kopian stlimmer 
överens med den upptagning som 
finns hos den reviderade. 

Vid granskning av upptagning 
som avses i andra stycket får en
dast de tekniska hjtilpmedel och 
sökbegrepp anvlindas som behövs 
för att tillgodose ändamålet med 
revisionen. Granskningen får inte 
verkställas via telenät. 

13 § 
Underlåter någon att fullgöra vad Om den reviderade inte fullgör 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

som åligger honom enligt 12 § får sina skyldigheter enligt 12 § far 
beskattningsmyndigheten förelägga beskattningsmyndigheten förelägga 
honom att vid vite fullgöra sina honom vid vite att fullgöra dem. 
åligganden. 

Den som verkstaller skatterevisio
nen får ta del av handlingar som 
ar av betydelse för revisionen aven 
om den hos vilken revisionen sker 
har att iaktta tystnad om deras 
innehåll. På jramstallning av den
ne får dock lansratten, niir det 
finns synnerliga skitl, besluta att 
sådana handlingar skall undantas 
från revisionen. Detsamma gäller 
om den, hos vilken revisionen sker, 
i annat fall begilr att en handling 
skall undantas från revisionen med 
hansyn till att dess innehåll på 
grund av sarskilda omstandigheter 
inte bör komma till någon annans 
kitnnedom. 

Om handlingen utgörs av sådan 
upptagning som ai\\'es i 11 § tredje 
meningen får ratten besluta om 
sådana begransningar av riltten att 
använda den reviderades tekniska 
hjalpmedel som behövs för att 
handlingar som enligt första styck
et bör undantas från granskning 
inte skall bli tillgilngliga för den 
som verkstaller revisionen. 

Framstilllning som avses i denna 
paragraf prövas av lansratten i det 
liln där den, hos vilken revisionen 
sker, ar bosatt. 

En revision får inte pågå langre 
tid an nödvctndigt. Rdkenskaps
material och andra handlingar som 
överlamnats till revisorn skall så 
snart som möjligt och senast nitr 
revisionen avslutats återlamnas till 
den reviderade. 

Beskattningsmyndigheten skall 
snarast lämna meddelande om 
resultatet av revisionen till den 
reviderade i de delar som rör ho
nom. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Handlingar och uppgifter som skall 
undantas 

15 § 
Beskattningsmyndigheten skall På den enskildes begliran skall 

snarast lämna meddelande om från föreliiggande eller revision 
resultatet av revisionen till den hos undantas 
vilken revisionen skett och lämna 1. handling som inte får tas i 
denne tillflille att yttra sig om det beslag enligt 27 kap. 2 § rätte-
behövs. gångsbalken, 

2. annan handling med ett betyd
ande skyddsintresse om hmui
lingens innehåll på grund av slir
skilda omsttindigheter inte bör 
komma till någon annans kiJnne
dom. 

Handling som avses i första 
stycket 2 får undantas endast om 
handlingens skyddsintresse lir 
större lin dess betydelse för kon
trollen. 

Bestlimmelserna i första och 
andra styckena gäller i tillämpliga 
delar liven föreläggande att llimna 
uppgifter. 

15 a § 
En skriftlig begliran om befrielse 

från föreläggande att lämna upp
gift, visa upp handling eller lämna 
över en kopia av handling, skall 
ges in till länsrätten i det län där 
den enskilde lir bosatt, tillsam
mans med förelliggandet och den 
begtirda handlingen eller uppgif
ten. 

Om den reviderade begär att en 
handling skall undantas från revi
sion skall handlingen, om beskatt
ningsmyndigheten anser att den bör 
granskas, omedelbart förseglas och 
överlämnas till länsrätten. 

Lilnsrlitten skall utan dröjsmål 
pröva om handlingen eller uppgif
ten skall undantas från kontrollen. 

15 b § 
I fråga om upptagning som avses 

i 11 § första stycket bestämmer 
llinsrtitten i vilken fonn eller på 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

vilket sätt den skall tillhandahållas 
i målet. 

U1nsrlitten får i fråga om upp
tagning som avses i föregående 
stycke, besluta om sådana begräns
ningar i revisorns rätt att själv 
använda tekniska hjtilpmedel som 
behövs för att uppgift, som skall 
undantas från granskning, inte 
skall bli tillgänglig för revisorn. 

15 c § 
Om den enskilde begär det, skall 

Utnsrlltten pröva om beslut kan 
fattas utan att rätten granskar 
handlingen. 

Anser den enskilde att en hand
ling inte omfattas av kontrollen 
handläggs frågan om undan
tagande på sätt som anges i 15 a 
och 15 b §§samt i första stycket. 

15 d § 
Om en handling eller del av 

handling undantagits från kontroll, 
får dess innehåll inte återges eller 
åberopas vid redogörelse för gran
skningen eller annars inför myn
dighet. Detta gäller liven om en 
handling, utan beslut av lansrlitten, 
återlämnats efter det att den be
gllrts undantagen. 

Ett beslut i fråga om undan
tagande av handling eller uppgift 
gäller omedelbart om inte annat 
anges i beslutet. 

8 kap. 
8 §6 

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos 
kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av Riks
skatteverket eller det allmänna ombudet. 

Överklagande av länsrättens 
beslut om anstånd med att llilnna 
deklaration eller betala skatt får 
prövas av kammarrlltten endast om 
den har meddelat prövningstill
stånd. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den l juli 1994. Föreskrifterna om överklagan
de i 8 kap. 8 § träder dock i kraft först den 1 oktober 1994. 

Beslut som meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet 
överklagas enligt äldre föreskrifter. 

De nya föreskrifterna i 3 kap. 15-15 d §§tillämpas om handlingar och 
uppgifter begärs undantagna efter ikraftträdandet. 

1 Senaste lydelse 1990:331. 
2 Senaste lydelse 1987:1229. 
3 Senaste lydelse 1987: 1229. 
4 Senaste lydelse 1987: 1229. 
5 Senaste lydelse 1987:1229. 
6 Senaste lydelse 1993:462. 
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2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:668) om Prop. 1993/94:151 
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare1 

dels att 27 a § skall betecknas 27 c §, 
dels att 27 och 76 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, 

av följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 27 a § skall sättas närmast före 27 c §. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

27 §2 

För kontroll av att en arbets
givare har fullgjort sin uppgifts
skyldighet får Rik.sskatteverket 
eller skattemyndigheten besluta om 
revision hos arbetsgivaren. Dtirvid 
gliller i tillllmpliga delar bestlim
melserna i 3 kap. 8-14 §§ tax
erings/agen (1990:324) om taxer
ingsrevision. 

Ffter anmaning av skattemyndig
heten är arbetsgivare och arbets
tagare skyldiga att inom den tid 
som angetts i anmaningen lämna 
de upplysningar som behövs för 
kontroll av avgiftsskyldigheten. Ar
betsgivare och arbetstagare skall 
efter anmaning ock.så visa upp alla 
handlingar som behövs för kontroll 
av avgiftsskyldigheten såsom kon
trakt, kontoutdrag, rlikning eller 
kvitto. 

Riksskatteverket eller skattemyn
digheten får förelligga den som är 
eller kan antas vara arbetsgivare 
eller arbetstagare att lämna upp
gift, visa upp handling eller lämna 
över en kopia av handling som 
behövs för kontroll av avgiftsskyl
digheten. 

1 fråga om undantagande från 
föreldggande tilllimpas 3 kap. 13-
14 c §§ taxerings/agen (1990:324) 

F öreliiggandet får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars illle följs. Bestlim
melserna i 83 § uppbördslagen 
(1953:272) om vite glJller i tillämp
liga delar. 

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll 
av avgiftsskyldigheten skall på skattemyndighetens begäran tillhandahållas 
denna. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 16 § 
taxeringslagen. 

Om arbetsgivare eller ar
betstagare inte följer en anmaning 
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Nuvarande lydelse 

enligt andra stycket får vite före
lilggas. Besttimmelsema i 83 § 
uppbörds/agen (1953:272) om vite 
giiller diJn.id i tillämpliga delar. 

Föreslagen lydelse 

27 a § 
Om några uppgifter i en upp

bördsdeklaration eller annan redo
visningshandling behöver kontrol
leras genom avstiimning mot rliken
skaper, anteckningar eller andra 
handlingar, får skattemyndigheten 
komma överens med arbetsgivaren 
om att sådan avstiimning skall 
göras vid besök hos honom eller 
vid annat personligt sam
mantrli.ffande. 

27 b § 
För kontroll av att den, som lir 

eller kan antas vara bokförings
skyldig enligt bokförings/agen 
(1976:125) eller skyldig att föra 
rlikenskaper enligt jordbruks bokfö
rings lagen (1979:141) eller som lir 
annan juridisk person lin dödsbo, 
har fullgjort sin uppgiftsskyldighet 
riktigt och fullstllndigt får Riks
ska11everket eller skattemyndighet 
besluta om revision hos honom. 
Dlirvid gliller i tillilmpliga delar 
bestiimmelserna i 3 kap. 8-14 c §§ 
taxerings/agen (1990:324). 

76 §3 

Länsrättens beslut i fråga som Länsrättens beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, 7 §, 13 avses i 6 § tredje stycket, 7 § eller 
§första stycket eller 22 a § andra 22 a § andra stycket far inte över-
stycket får inte överklagas. klagas. 

Överklagande av länsrättens 
beslut i fråga som avses i 13 § 
första stycket får prövas av kam
marrätten endast om den har med-

Sjömansskattenämndens beslut 
överklagas bos kammarrätten inom 
den tid som gäller vid överklagan
de hos kammarrätten av nämndens 
beslut enligt lagen (1958:295) om 

delat prövningstillstånd. 
Sjömansskattenämndens beslut 

överklagas hos kammarrätten inom 
den tid som gäller vid överklagan
de bos kammarrätten av nämndens 
beslut enligt lagen (1958:295) om 
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Nuvarande lydelse 

sjömansskatt. Beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, 13 § 
första stycket eller 22 a § andra 
stycket får dock inte överklagas. 

Föreslagen lydelse 

sjömansskatt. Beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, eller 22 
a § andra stycket får dock inte 
överklagas. 

Överklagande av Sjömansskatte
nämndens beslut i fråga som av.res 
i 13 §första stycket får prövas av 
kammarrätten endast om den har 
meddelat prövningstillstånd. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1994. Föreskrifterna om överklag
ande i 76 § träder dock i kraft först den l oktober 1994. Beslut som 
meddelats av skattemyndigheten eller Sjömansskattenämnden före 
ikraftträdandet överklagas enligt äldre föreskrifter. 

1 Lagen omtryckt 1991:98. 
2 Senaste lydelse 1992:1179. 
3 Senaste lydelse 1992:642. 
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2.11 Förslag till lag om ändring i tullagen (1987: 1065) 

Härigenom föreskrivs i fråga om tullagen (1987:1065) 
dels att 16, 42 och 75-79 §§skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 75 a-75 c, 77 a, 

77 b och 79 a-79 c §§, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föresliigen lydelse 

16 § 
Regeringen föreskriver vilka handlingar som skall bifogas en tullde

klaration eller i övrigt inges för att styrka uppgifter om en vara som skall 
törtullas. 

En tullmyndighet kan föreliigga 
den tullskyldige att lämna de ytter
ligare uppgifter som behövs för 
kontroll av tulldeklaration eller av 
annan uppgift om en vara som 
skall förtullas. 

42 §1 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
ytterligare töreskrifter om uppgifter och handlingar som skall lämnas till 
tullmyndigheten när en vara förs ut ur landet. 

Tullmyndigheten kan föreliigga 
exportören att lämna de ytterligare 
uppgifter som behövs för kontroll 
av anmiilan om utförsel eller av 
annan uppgift i fråga om en vara 
som skall föras ut. 

På grundval av de lämnade uppgifterna och den undersökning av varan, 
som kan behövas, kontrollerar tullmyndigheten om det finns något hinder 
mot utförseln. 

75 §2 

För kontroll av att anmiilnings- Tullmyndigheten får förelägga 
och uppgiftsskyldighet enligt denna den som är eller kan antas vara 
lag eller enligt föreskrifter som anmiilnings- eller uppgiftsskyldig 
meddelats med stöd av lagen full- enligt denna lag eller enligt före
gjorts rikligt och fullstiindigt får skrifter som meddelats med stöd av 
tullmyndigheten, utöver undersök- lagen att liimna uppgift, visa upp 
ning enligt 63 §, förelägga den handling eller lämna över en kopia 
som är uppgiftsskyldig att för av handling som behövs för kon
granskning tillhandahålla tullmyn- troll av att anmtilnings- eller upp
digheten räkenskaper, antecknin- giftsskyldigheten fullgjorts på ett 
gar och andra handlingar som rör riktigt och fullstiindigt siitt. 
hans verksamhet. Även den för 
vars räkning en vara förts in eller 
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Nuvarande lydelse 

förts ut kan föreldggas att tillhan
dahålla handlingar som behövs för 
kontrollen. Detsamma gllller andra 
personer som bedriver verksamhet 
av sådan beskaffenhet att uppgift 
som llr av betydelse för kontrollen 
kan hllmtas ur anteckningar eller 
andra handlingar, som rör verk
samheten. 

Avser ett föreläggande enligt 
första stycket räkenskaper som förs 
med hjälp av automatisk databe
handling skall dessa därvid efter 
tullmyndighetens bestämmande 
tillhandahållas i utskrift eller på 
medium för automatisk databe
handling. 

Föreslagen lydelse 

\bd som i första stycket sagts 
gäller Il ven den för vars räkning en 
vara förts in eller förts ut. 

Avser ett föreläggande enligt 
första eller andra stycket uppgifter 
i räkenskaper som förs med hjälp 
av automatisk databehandling skall 
dessa därvid efter tullmyndighetens 
bestämmande tillhandahållas i 
utskrift eller på medium för auto
matisk databehandling. 

75 a § 
Tullmyndigheten får förelllgga 

den, som bedriver eller kan antas 
bedriva verksamhet av sådan be
skaffenhet att uppgift av betydelse 
för kontrollen av annan persons 
anmlllnings- eller uppgifts
skyldighet kan hllmtas ur hand
lingar som rör verksamheten att 
lämna uppgift, visa upp handling 
eller ldmna över en kopia av han
dling rörande rllttshandling mellan 
den som förelllggs och den andre 
personen (kontrolluppgift). 

Den somförelllggs kan, omföre
ldggandet medför att han måste 
lllgga ned ett betydande arbete för 
att fullgöra det, i stället ställa nöd
vllndiga handlingar till tullmyndig
hetens föifogande för granskning. 

75 b § 
Tullmyndigheten får besluta om 

revision hos den som llr eller kan 
antas vara bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976:125) eller 
skyldig att föra räkenskaper enligt 
jordbruksboJ..föringslagen (1979: 
141) och hos annanjuridiskperson 
ttn dödsbo. 

Revisionen får avse att kontrol-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

lera att anmtilnings- eller uppgifts
skyldigheten enligt denna lag eller 
enligt föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen fullgjorts rik
tigt och fullsttindigt. 

76 §3 

I beslut om granskning enligt 75 F.tt beslut om revision skall 
§ skall tullmyndigheten förordna en överliJmnas till den reviderade 
eller flera tjtinstemitn att verksttilla innan revisionen verksttills. Be
granskningen. Tullmyndigheten/dr, slutet skall innehdlla uppgift om 
när det behövs, bestlimma tid och tindamålet med revisionen och om 
plats för granskningen. möjligheten att undanta handlingar 

Om den som granskas medger det 
fdr granskningen göms ocksd i 
annat utrymme hos honom tin 
sddant som huvudsakligen anvtinds 
i verksamheten. 

och uppgifter enligt 78 och 79 §§. 
I ett beslut om revision skall 

tullmyndigheten förordna en eller 
flera tjtinstemtin att verksttilla 
revisionen (revisor). 

77 §4 
Om det tir möjligt, skall gransk- En revision skall bedrivas i sam-

ningen ske på sådant sätt och pd verkan med den reviderade och på 
sddan tid att den inte hindrar verk- ett sådant sätt att den inte onödigt 
samheten för den mrs handlingar hindrar verksamheten. För det fall 
tir föremdl för granskning. Den fdr den reviderade inte samverkar 
inte utan stirskilda sklil verkställas .finns bestänunelser om vite i 77 b 
hos enskild mellan kl. 19 och kl. § fjtirde stycket och om andra 
8. Om rtikenskaper och andra tvdngsdtgtirder i lagen (1994:000) 
handlingar skall granskas pd nå- om stirskilda tvdngsdtgtirder i be
gon annan plats tin diir de för- skattningsfötfarandet. 
mms, skall de mot kvitto över-
liimnas till den som skall verksttilla 
granskningen. Handlingarna skall 
liJmnas tillbaka sd snart som möj-
ligt. 

4 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 151 

Revisionen får verksttillas hos den 
reviderade om han medger det. 
Revisionen skall ske hos den revi
derade om han begtir det och 
revisionen kan göras diir utan 
betydande svårighet. 

Om revisionen inte verksttills hos 
den reviderade skall handlingarna 
pd begtiran överliJmnas till revi
sorn mot kvitto. 

77 a § 
Vid revision får rtikenskapsma

terial och andra handlingar som 
rör verksamheten granskas om de 
inte skall undantas enligt 78 §. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Med handling förstår framstltll
ning i skrift eller bild samt upp
tagning som kan liisas, avlyssnas 
eller på annat slttt uppfattas endast 
med tekniskt hjltlpmedel. 

77b § 
Vid revision skall den reviderade 

tillhandahålla revisorn de hand
lingar och lämna de upplysningar 
som behövs för revisionen. Han 
skall också om möjligt stalla en 
iindamålsenlig arbetsplats till förfo
gande samt i övrigt ge den hjälp 
som behövs vid revisionen. 

Revisorn skall på begltran ges 
tillfiille alt sjltlv anvltnda tekniskt 
hjltlpmedel för att ta del av upp
tagning som kan uppfattas endast 
med sådant hjiilpmedel, om inte 
den reviderade i stallet till
handahåller en kopia av upptag
ningen och denna utan svårighet 
kan granskas med annat tillgltng
ligt tekniskt hjltlpmedel. Revisorn 
får kontrollera att kopian stämmer 
överens med den upptagning som 
finns hos den reviderade. 

Vid granskning av upptagning 
som avses i andra stycket får en
dast de tekniska hjälpmedel och 
sökbegrepp anvltndas, som behövs 
för att tillgodose ltndamtllet med 
revisionen. Granskningen får inte 
verkstltllas via telenltt. 

Om den reviderade inte fullgör 
sina skyldigheter enligt första eller 
andra stycket ftlr tullmyndigheten 
före/ligga honom vid vite att full
göra dem. 

77 c § 
En revision får inte pågå lilngre 

tid lin nödvltndigt. Rltkenskaps
material och andra handlingar som 
överlilmnats till revisorn skall så 
snart som möjligt och senast nlir 
revisionen avslutats tlterlltmnas till 
den reviderade. 

Tullmyndigheten skall snarast 
lämna meddelande om resultatet av 
revisionen till den reviderade i de 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

delar som rör honom. 

78 §s 
Den som verkstliller granskning- På den enskildes begliran skall 

en får ta del av handlingar som lir från föreltiggande eller revision 
av betydelse för denna liven om undantas 
den, val:\" handlingar lir föremål J. handling som inte får tas i 
för granskningen, lir skyldig att beslag enligt 27 kap. 2 § rlltte
iaktta tystnad om deras innehåll. gångsbalken, 
Föreligger sådan skyldighet eller 2. annan handling med ett bety
anser den val:\" handlingar skall dande skyddsintresse om hand
granskas att handlingens innehåll Ungens innehåll på grund av slir
inte bör komma till någon annans skilda omstlindigheter inte bör 
kitnnedom, får ltinsriJtten på talan komma till någon annans kitnne
av honom besluta att handlingen dom. 
skall undantas från granskningen, 
om synnerliga skitl motiverar det. 

Li1nsrlitten får besluta om be
grlinsning av rätten att bearbeta 
sådana rllkenskaper som enligt 75 
§ andra stycket tillhandahållits på 
medium för automatisk databe
handling, om det behövs för att 
upppgifter, som enligt föl:\"ta styck-
et skall undantas från gransk-
ningen, inte skall bli tillglingliga 
för den som verksttiller gransk-
ningen. 

Li1nsrättens beslut får inte över
klagas. 

Handling som avses i föl:\"ta 
stycket 2 får undantas endast om 
handlingens skyddsintresse över
vliger dess betydelse för kontrollen. 

Bestt1mmelserna i föma och 
andra styckena gliller i tilltimpliga 
delar även föreltiggande att lt1mna 
uppgifter. 

79 § 
1 fråga om granskning som avses En skriftlig begliran om befrielse 

i 75-78 §§gäller bestämmelserna i från föreläggande att lämna upp-
69 och 71 §§ i tillämpliga delar. gift, visa upp handling eller lämna 
Den vars handlingar lir föremål för över en kopia av handling, skall 
granskning skall också ltimna upp- ges in till ICJnsrlitten, tillsammans 
lysningar och på annat stitt ltimna med föreltiggandet och den begtir
det biträde som kr11vs för att da handlingen eller uppgiften. 
granskningen skall kunna verksttil-
las. 

Tullmyndigheten skall snarast 
meddela resultatet av granskningen 
till den hos vilken granskningen 
skett och, om det behövs, ltimna 
denne tillftille att yttra sig. 

Om den reviderade beglJr att en 
handling skall undantas från revi
sion skall handlingen, om tullmyn
digheten anser att den bör gransk
as, omedelbart föl:\"eglas och över
lt1mnas till ltinsrtitten. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Uinsriitten skall utan dröjsmål 
pröva om handlingen eller upp
giften skall undantas från kontrol
len. 

79 a § 
I fråga om upptagning som av.res 

i 77 a § andm stycket bestiimmer 
liinsriitten i vilken fonn eller på 
vilket siitt den skall tillhandahållas 
i målet. 

Uinsriitten får i fråga om upp
tagning som av.res i föregående 
stycke besluta om sådana begriins
ningar i tullmyndighetens riitt att 
sjiilv anviinda tekniska hjiilpmedel 
som behöv.r för att uppgift, som 
skall undantas från gmnskning, 
inte skall bli tillgiinglig för myn
digheten. 

79b § 
Om den enskilde begiir det, skall 

liinsriitten pröva om beslut kan 
fattas utan att riitten gmnskar 
handlingen. 

Anser den enskilde att en hand
ling eller uppgift inte omfattas av 
kontrollen handliiggs frågan om 
undantagande på st1tt som anges i 
79 och 79 a §§samt i första styck
et. 

79 c § 
Om en handling eller del av 

handling undantagits från kontroll, 
får dess innehåll inte återges eller 
åberopas vid redogörelse för gmn
skningen eller annars inför myn
dighet. Detta giiller liven om en 
handling, utan beslut av liinsriitten, 
återltimnats efter det att den be
giirts undantagen. 

F.Jt beslut i fråga om undan
tagande av handling eller uppgift 
giiller omedelbart om inte annat 
anges i beslutet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Senaste lydelse 1990:138. 
2 Senaste lydelse 1993:640. 
3 Senaste lydelse 1993:640. 
4 Senaste lydelse 1993:640. 
s Senaste lydelse 1993:640. 
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2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om Prop. 1993/94: 151 
självdeklaration och kontrolluppgifter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter 

dels att 3 kap. 3 § och 4 kap. 6 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 50 a §, och 

närmast före den nya paragrafen en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
3 § 

Länsrätten får, om det finns syn
nerliga skäl, på framställning av en 
uppgiftsskyldig som förelagts att 
lämna kontrolluppgift som enligt 
bestämmelserna i detta kapitel skall 
lämnas först efter föreläggande, 
befria honomfrdn denna skyldighet 
nlir uppgiften omfattas av den upp
giftsskyldiges tystnadsplikt eller 
särskilda omstlindigheter i annat 
fall gör att att uppgiften inte bör 
komma till någon annans kä1111e
dom. 

Länsrätten får på framställning av 
en uppgiftsskyldig som förelagts att 
lämna kontrolluppgift som enligt 
bestämmelserna i detta kapitel skall 
lämnas först efter föreläggande, 
besluta att uppgift eller handling 
skall undamas Jrdn föreläggandet. 
Dlirvid gliller bestlimmelserna i 3 
kap. 13-14 c §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

Kontrolluppgift om rättshandling 

50 a § 
Efter föreläggande av skattemyn

digheten skall den, som lir eller 
kan antas vara bokföringsskyldig 
enligt bokförings/agen (1976:125) 
eller skyldig att föra rlikenskaper 
enligt jordbruksbokföringslagen 
(1979:141) eller som iir annan 
juridisk person än dödsbo, lämna 
kontrolluppgift om rtittshandling 
mellan den som före/tiggs och den 
med vilken han ingått rättshand
lingen. Om det finns särskilda skäl 
får även annan person än som 
av.res i första meningen föreläggas 
att lämna sddan uppgift. 

Den som föreläggs kan, om före
läggandet medför att han mdste 
lägga ned ett betydande arbete för 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

att fullgöra det, i stället ställa nöd
vändiga handlingar till skattemyn
dighetens förfogande för gransk
ning. 

En kontrolluppgift enligt första 
stycket får även avse att visa upp 
handling eller lämna över en kopia 
av handling. 

4 kap. 
6 §1 

Skattemyndighetens beslut enligt 2 kap. 19 § får överklagas till 
Riksskatteverket. Övriga beslut av skattemyndigheten enligt denna lag får 
inte överklagas. 

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas. 
Ulnsrättens beslut enligt 3 kap. 

3 §får inte överklagas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Senaste lydelse 1990: 1136. 
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2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1231) om Prop. 1993/94:151 

automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1987: 1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. 

dels att 5 § skall upphöra att gälla, 
dels att 1, 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 §' 
Denna lag gäller vid myndighets 

revision avseende skatter och soc
ialavgifter samt vid granskning 
enligt 75 § tullagen (1987: 1065), 
när åtgärden innefattar automatisk 
databehandling av personuppgifter 
i personregister enligt datalagen 
(1973:289). 

Denna lag gäller vid myndighets 
revision avseende skatter och soc
ialavgifter samt enligt 75 b § tull
lagen (1987: 1065), när åtgärden 
innefattar automatisk databe
handling av personuppgifter i 
personregister enligt datalagen 
( 1973 :289). 

3 §2 

Datainspektionen utövar tillsyn över att granskning som sker med hjälp 
av automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrång i personlig 
integritet. Härvid tillämpas 15 § andra stycket och 16 § datalagen 
(1973:289). 

Den som verkställer revisionen 
eller granskning enligt 75 § tull
lagen (1987:1065) skall lämna 
Datainspektionen de uppgifter om 
den automatiska databehandlingen 
som inspektionen begär för sin 
tillsyn. 

Den som verkställer revisionen 
skall lämna Datainspektionen de 
uppgifter om den automatiska 
databehandlingen som inspektionen 
begär för sin tillsyn. 

6 §3 
Den som bar beslutat om revisio- Den som har beslutat om revision 

nen eller granskning enligt 75 § och den hos vilken revisionen sker 
tu/lagen (1987:1065) och den hos får överklaga Datainspektionens 
vilken revisionen eller granskning- beslut e~Jigt denna lag till rege
en sker får överklaga Datainspek- ringen. Aven Justitiekanslern får 
tionens beslut enligt denna lag till överklaga ett sådant beslut för att 
regeringen. Även Justitiekanslern ta till vara allmänna intressen. 
får överklaga ett sådant beslut för 
att ta till vara allmänna intressen. 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Senaste lydelse 1993:641. 
2 Senaste lydelse 1993:641. 
3 Senaste lydelse 1993:641. 
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2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1971 :289) om Prop. 1993/94:151 
allmänna förvaltningsdomstolar 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvalt
ningsdomstolar1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §2 

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 
1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages, 
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan 

länsrätt, 
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende, 
4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd 

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt 
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när 
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477), 

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft 
av ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppen
bart att ett sådant beslut bör meddelas, 

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. 
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av 

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid 
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak. 

Åtgärder som avser endast beredande av ett mål och som inte är av 
sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan 
tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. 
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen. 

Vad som sägs i andra stycket Vad som sägs i andra stycket 
gäller även vid avgörande av gäller även vid avgörande av 

1. mål om utdömande av vite, 1. mål om utdömande av vite, 
2. mål enligt bevissäkringslagen 2. mål enligt lagen (1994:000) 

(1975:1027) för skatte- och av- om särskilda tvångsåtgärder i 
giftsprocessen, enligt lagen (1978: beskattningsförfarandet, enligt 
880) om betalningssäkring för lagen (1978:880) om betalningssäk
skatter, tullar och avgifter, om ring för skatter, tullar och avgifter, 
besiktning enligt fastighetstaxe- om besiktning enligt fastighets
ringslagen (1979:1152), om taxeringslagen (1979:1152), om 
handlings undantagande från taxe- handlings undantagande från taxe
ringsrevision, skatterevision, eller ringsrevision, skatterevision, eller 
annan granskning och om befrielse annan granskning och om befrielse 
från skyldighet att lämna upplys- från skyldighet att lämna upplys
ningar eller visa upp handling ningar eller visa upp handling 
enligt taxeringslagen (1990: 324), enligt taxeringslagen (1990: 324), 
mervärdesskattelagen (1994: 000), mervärdesskattelagen (1994: 000), 
lagen (1984:668) om uppbörd av lagen (1958:295) om sjömans-
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Nuvarande lydelse 

socialavgifter från arbetsgivare 
eller lagen (1984:151) om punkt
skatter och prisregleringsavgifter 
samt om befrielse från skyldighet 
att lämna kontrolluppgift enligt 
lagen ( 1990: 325) om självdeklara
tion och kontrolluppgifter, 

3. mål om omedelbart omhänder
tagande enligt 6 § lagen (1990:52) 
moo särskilda bestämmelser om 
vård av unga, mål om tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 §samma 
lag, mål om omedelbart omhänder
tagande enligt 13 § lagen (1988: 
870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, mål om tillfälligt omhän
dertagande enligt 37 § smittskydds
lagen (1988: 1472), mål enligt 33 
§lagen ( 1991: 1128) om psykiatrisk 
tvång!Nård samt mål enligt 18 § 
första stycket 2-4 såvitt avser de 
fall då vården inte har förenats 
moo särskild utskrivningsprövning 
eller 5 lagen ( 1991: 1129) om rätts
psykiatrisk vård, 

4. mål om anstånd med att betala 
skatt eller socialavgifter enligt 
uppbörds eller skatteförfattningarna 
och annat mål enligt uppbörds- och 
folkbokföringssförfattningarna med 
undantag av mål om arbetsgivares 
ansvarighet för arbetstagares skatt 
och mål enligt lagen (1984:668) 
om upppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare, 

5. mål om uppdelning av taxer
ing!Närde enligt 20 kap. 15 § 
fastighetstaxeringslagen ( 1979: 
1152), 

6. mål som avser ändring av 
taxerad inkomst med högst 5 000 
kr., 

7. mål enligt skatte- och taxer
ingsförfattningarna i vilket beslutet 
överensstänuner moo parternas 
samstämmiga mening, 

8. mål om rättshjälp genom 
offentligt biträde i ett ärende hos 
en annan myndighet, 

Föreslagen lydelse 

skatt, tu/lagen (1987:1065), 
uppbörds/agen (1953:272), lagen 
om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare eller lagen (1984: 151) 
om punktskatter och pris
regleringsavgifter samt om befri
else från skyldighet att lämna 
kontrolluppgift enligt lagen (1990: 
325) om självdeklaration och kon
trolluppgifter, 

3. mål om omedelbart omhänder
tagande enligt 6 § lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, mål om tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § samma 
lag, mål om omedelbart omhänder
tagande enligt 13 § lagen (1988: 
870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, mål om tillfälligt omhän
dertagande enligt 37 § smittskydds
lagen (1988:1472), mål enligt 33 
§lagen ( 1991: 1128) om psykiatrisk 
tvång!Nård samt mål enligt 18 § 
första stycket 2-4 såvitt avser de 
fall då vården inte har förenats 
med särskild utskrivningsprövning 
eller 5 lagen ( 1991: 1129) om rätts
psykiatrisk vård, 

4. mål om anstånd med att betala 
skatt eller socialavgifter enligt 
uppbörds- eller skatteförfattning
arna och annat mål enligt upp
börds- och folkbokföringsförfatt
ningarna med undantag av mål om 
arbetsgivares an!Narighet för ar
betstagares skatt och mål enligt 
lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare, 

5. mål om uppdelning av taxer
ing!Närde enligt 20 kap. 15 § 
fastighetstaxerings lagen ( 1979: 
1152), 

6. mål som avser ändring av 
taxerad inkomst med högst 5 000 
kr., 

7. mål enligt skatte- och taxer
ingsförfattningarna i vilket beslutet 
överensstämmer med parternas 
samstämmiga mening, 

8. mål om rättshjälp genom 
offentligt biträde i ett ärende hos 
en annan myndighet, 

Prop. 1993/94:151 
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Nuvarande lydelse 

9. mål enligt körkortslagen 
(1977:477) om beslutet innebär att 
något körkortsingripande inte skall 
ske eller att varning meddelas eller 
om det är uppenbart att ett körkort, 
körkortstillstånd eller traktorkort 
skall återkallas eller att ett utländ
skt körkort inte skall godkännas, 

10. mål enligt Iuftfartslagen, om 
beslutet innebär att varning med
delas eller om det är uppenbart att 
ett certifikat, elevtillstånd eller 
behörighets bevis skall återkallas, 

11. mål i vilket saken är uppen
bar. 

Föreslagen lydelse 

9. mål enligt körkortslagen 
(1977:477) om beslutet innebär att 
något körkortsingripande inte skall 
ske eller att varning meddelas eller 
om det är uppenbart att ett körkort, 
körkortstillstånd eller traktorkort 
skall återkallas eller att ett utländ
skt körkort inte skall godkännas, 

10. mål enligt Iuftfartslagen, om 
beslutet innebär att varning med
delas eller om det är uppenbart att 
ett certifikat, elevtillstånd eller 
behörighets bevis skall återkallas, 

11. mål i vilket saken är uppen
bar. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1981: 1323. 
2 Lydelse enligt prop. 1993/94:99. 

Prop. 1993/94:151 
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2.15 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Prop. 1993/94:151 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § sekretesslagen1 skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lyde~e FiJreslagen lyde~e 

9 kap. 
2 § 

Sekretess gäller i 
1. särskilt ärende om kontroll 

betriiffande skatt eller om siikrings
åtgiird i samband med sådan kon
troll samt annan verksamhet som 
avser tullkontroll och som inte 
faller under 1 §, 

Sekretess gäller i 
1. särskilt ärende om revtswn 

eller annan kontroll i fråga om 
skatt, tull eller avgift samt annan 
verksamhet som avser tullkontroll 
och som inte faller under 1 §, 

2. ärende om kompensation för 2. ärende om kompensation för 
eller återbetalning av skatt, eller återbetalning av skatt, 

3. ärende om anstånd med erläg- 3. ärende om anstånd med erläg-
gande av skatt gande av skatt 

för uppgift om enskilds person- för uppgift om enskilds person-
liga eller ekonomiska förhållanden. liga eller ekonomiska förhållanden. 

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket 
tredje-sjätte meningarna. 

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 
3. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1Lagen omtryckt 1992: 1474. 
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2.16 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken 
dels att 8 kap. 14 § skall upphöra att gälla, 
dels att 10 kap. 7 och 10 §§, 12 kap. 25 §, 13 kap. 7 § och 16 kap. 

15 § skall ha följande lydelse. 

Nuvaronde lydelse Förslagen lydelse 
10 kap. 

7 § 
Minst trettio dagar före auk

tionen skall underrättelser om 
försäljningen sändas till sökanden 
och ägaren samt till kända bor
genärer som har sjöpanträtt, pant
rätt på grund av inteckning, reten
tionsrätt eller förmånsrätt på 
grund av betalningssäkring. Blir 
sådan borgenär känd senare, skall 
underrättelse genast sändas till 
honom. Har registermyndigheten 
uppgift om adress, skall den an
vändas. Underrättelse till utrikes 
ort skall om möjligt sändas med 
flygpost. 

Minst trettio dagar före auk
tionen skall underrättelser om 
försäljningen sändas till sökanden 
och ägaren samt till kända bor
genärer som har sjöpanträtt, pant
rätt på grund av inteckning eller 
retentionsrätt. Blir sådan borgenär 
känd senare, skall underrättelse 
genast sändas till honom. Har 
registermyndigheten uppgift om 
adress, skall den användas. Under
rättelse till utrikes ort skall om 
möjligt sändas med flygpost. 

10 § 
1 sakägarförteckningen upptas, I sakägarförteckningen upptas, 

förutom exekutionsfordringen, förutom exekutionsfordringen, 
fordran som är förenad med sjö- fordran som är förenad med sjö
panträtt, panträtt på grund av in- panträtt, panträtt på grund av in
teckning, retentionsrätt eller för- teckning eller retentionsrätt samt 
månsrätt på grund av betalnings- förrättningskostnadema. 
säkring samt förrättningskostna-
dema. 

Om skeppet hör till konkursbo, 
upptas även aJVode och annan 
kostnad för skep~ts föJValtning 
under konkursen. Är skeppet där
jämte utmätt eller taget i anspråk 
genom betalningssäkri11g, upptas 
fordran som skall utgå med för
månsrätt enligt 10 § förmånsrättsla
gen (1970:979). 

Om skeppet hör till konkursbo, 
upptas även aJVode och annan 
kostnad för skep~ts föJValtning 
under konkursen. Ar skeppet där
jämte utmätt, upptas fordran som 
skall utgå med förmånsrätt enligt 
10 § förmånsrättslagen (1970:979). 

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning avses 
även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 14 §samt 
rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

Prop. 1993/94: 151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 
25 §1 

I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen 
1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 

2 förmånsrättslagen (1970:979) och som förfaller till betalning senast den 
tillträdesdag som anges i 36 §, 

2. furdran som är förenad med panträtt i fastigheten, 
3. fordran som dr förenad med 

fönnånsrdtt i fastigheten på grund 
av betalningssäkring, 

4. nyttjanderätt, servitut eller rätt 
till elektrisk kraft som besvärar 
fastigheten, om rättigheten är in
skriven eller grundar sig på skrift
lig handling som är tillgänglig eller 
avser hyra av en bostadslägenhet i 
en fastighet, som är taxerad som 
hyreshusenhet, om hyresgästen har 
tillträtt lägenheten, dock ej sådan 
rättighet som skall bestå oavsett 
fastighetens försäljning, 

3. nyttjanderätt, servitut eller rätt 
till elektrisk kraft som besvärar 
fastigheten, om rättigheten är in
skriven eller grundar sig på skrift
lig handling som är tillgänglig eller 
avser hyra av en bostadslägenhet i 
en fastighet, som är taxerad som 
hyreshusenhet, om hyresgästen har 
tillträtt lägenheten, dock ej sådan 
rättighet som skall bestå oavsett 
fastighetens försäljning, 

5. förrättningskostnadema. 4. förrättningskostnadema. 
Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan 

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen. 

13 kap. 
7 § 

Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor eller 
tvistig eller är förmånsrätt beroende av att sökt inteckning beviljas, skall 
kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på furdringen i avvaktan 
på att villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan om 
inteckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fall då tvist 
skall prövas enligt tredje stycket. 

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall, om det ej av 
särskilda skäl är obehövligt, föreläggas att inom en månad från det att 
fÖreläggandet delgavs honom väcka talan om rätten till medlen mot 
sakägare som medlen skall tillkomma om borgenärens anspråk faller 
bort. Efterkommer borgenären ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt 
till medlen, om ej motparten inom den angivna tiden har väckt talan mot 
borgenären. 

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för parterna avslutas utan 
att tvisten har blivit avgjord, skall kronofogdemyndigheten själv pröva 
tvisten, om det är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 kap. 
22 och 23 §§. 

Prop. 1993/94: 151 
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Nuvarande lydelse 

Vad som belöper på fordran som 
är förenad med fönnånsrtltt på 
grund av betalningsstlkring skall 
avstlttas i avvaktan på att ford
ringen faststtills och förutsätt
ningar för indrivning inträder eller 
att beslutet om betalningsstlkring 
htivs. 

Föreslagen lydelse 

16 kap. 
15 § 

Kvarstad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs med 
kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall dock 
denna tagas i anspråk i första hand, om ej den fordran för vilken 
utmätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den 
kvarstadsbelagda egendomen. 

Om egendom som har belagts 
med kvarstad för fordran utmäts 
för annan fordran vilken ej är 
förenad med särskild förmånsrätt i 
egendomen eller tas i anspråk 
genom betalningsstlkring för sådan 
fordran, skall egendomen anses 
samtidigt utmätt för kvarstadsbor
genärens fordran. Sådan utmät
ningsverkan förfaller, om den sök
ta utmätningen eller betalnings-
stlkringen hävs. 

Om egendom som har belagts 
med kvarstad för fordran utmäts 
för annan fordran vilken ej är 
förenad med särskild förmånsrätt i 
egendomen, skall egendomen anses 
samtidigt utmätt för kvarstadsbor
genärens fordran. Sådan utmät
ningsverkan förfaller, om den sök
ta utmätningen hävs. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas 
fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före i
kraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1990: 1388. 

Prop. 1993/94:151 
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2.17 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) Prop. 1993/94:151 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 4 kap. 13 och 19 §§ 
konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Förslagen lydelse 

1 kap. 
5 § 

Med panträtt i fitst egendomjäm
stålls vid tillämpningen av denna 
lag annan särskild förmånsrätt som 
gäller i egendomen och inte grun
das på utmätning eller betal
ningsstikring. 

Med panträtt i fitst egendomjäm
stålls vid tillämpningen av denna 
lag annan särskild förmånsrätt som 
gäller i egendomen och inte grun
das på utmätning. 

Vad som sägs om borgenär med handpanträtt i lös egendom tillämpas 
också i fråga om borgenär med rätt att hålla kvar lös egendom till 
säkerhet för fordran (retentionsrätt). 

4 kap. 
13 §1 

Förmånsrätt eller betalning som en borgenär har vunnit genom 
utmätning går åter, om förmånsrätten har inträtt senare än tre månader 
före fristdagen. Har utmätningen skett till förmån för någon som är 
närstående till gäldenären, går förmånsrätten eller betalningen också åter 
om förmånsrätten har inträtt dessförinnan men senare än två år före 
fristdagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom 
åtgärden blev insolvent. 

Förmånsrtitt på grund av betal
ningsstikring går åter, om förmåns
rtitten har intrtitt senare lin tre 
mtlnader före fristdagen. 

V ad som sägs i första och andra 
styckena gäller inte om förmåns
rätten har inträtt vid utbyte mot 
egendom som har utmätts eller 
betalningssiikrats tidigare än tre 
månader före fristdagen eller, i fåll 
som avses i första stycket andra 
meningen, två år före fristdagen. 

Vad som sägs i första stycket 
gäller inte om förmånsrätten har 
inträtt vid utbyte mot egendom 
som har utmätts tidigare än tre 
månader före fristdagen eller, i fåll 
som avses i första stycket andra 
meningen, två år före fristdagen. 

19 § 
Förvaltaren fAr påkalla återvinning 
1. genom att väcka talan vid allmän domstol, 
2. genom att göra anmärkning mot bevakning eller i samb2nd med 

utdelningsförfårandet bestrida yrkande i annan ordning om betalnings
eller förmånsrätt i konkursen eller 

3. genom att göra invändning mot annat yrkande som i rättegång 

5 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 151 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

framställs mot konkursboet. 
Om förvaltaren inte vill påkalla återvinning och inte heller ingår 

förlikning i saken, tlr en borgenär påkalla återvinning genom att väcka 
talan vid allmän domstol. 

För återgång av förmånsrätt som 
har vunnits genom utmätning eller 
genom betalningssttkring behövs 
inte någon särskild åtgärd. 

För återgång av förmånsrätt som 
har vunnits genom utmätning be
hövs inte någon särskild åtgärd. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas 
i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1989: 1002. 
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2.18 Förslag till lag om ändring rättshjälpslagen Prop. 1993/94: 151 

(1972:429) 

Härigenom föreskrivs att 8 § rättshjälpslagen (1972:429)1 skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Förslagen lydelse 

8 §2 
Allmän rättshjälp får ej beviljas 
I . i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utom 

riket; rättshjälp får dock beviljas en rättssökande som är bosatt här, om 
saken gäller ett brott mot honom eller henne som motsvarar brott enligt 
6 kap. brottsbalken eller om det finns särskilda skäl för rättshjälp, 

2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det 
inte finns särskilda skäl för rättshjälp, 

3. den som är eller har varit näringsidkare i angelägenhet som har 
uppkommit i hans näring&-verksamhet, om det inte finns skäl för rättshjälp 
med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, hans 
ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt, 

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om 
överlåtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid 
prövning av begäran om rättshjälp, 

5. för upprättande av självdeklaration, 
6. för upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling, 
7. i angelägenhet rörande bodelning, om det inte med hänsyn till boets 

beskaffenhet och makarnas eller sambornas personliga förhållanden finns 
särskilda skäl för rättshjälp, 

8. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig 
angelägenhet, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har 
avgjorts slutligt, 

9. ägaren eller tidigare ägare av en fastighet eller en byggnad i 
angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller 
borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd 
som omfattar angelägenheten och något annat inte följer av andra stycket, 

10. i angelägenhet rörande trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen 
(1975: 1410) eller rörande skadestånd som kan betalas från en föreliggan
de an&-varsförsäkring; dock får rättshjälp beviljas den skadelidande om 
angelägenheten är anhängig vid domstol eller rör enbart annan skada än 
personskada, 

11. i angelägenhet rörande skuldsanering enligt skuldsaneringslagen 
(1994:000), 

12. i angeltigenhet rörande 
skatter, tullar, avgifter eller betal
ningssttkring för skatter, tullar och 
avgifter, om det inte.finns sltrskilda 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

skal för rlittshjtilp. 
12. den som inte har befugat in- 13. den som inte bar befugat in-

tresse av att få sin sak behandlad. tresse av att få sin sak behandlad. 
I fall som avses i första stycket 9 får rättshjälp beviljas när den 

rättssökandes egna kostnader i angelägenheten har uppgått till minst tre 
gånger det basbelopp som anges i 6 § första stycket. Därvid beaktas 
endast kostnader av sådant slag som kan antas komma att betalas från 
den rättssökandes rättsskydd eller, om något sådant inte finns, kostnader 
som SYseS i 9 § andra stycket. 

I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och 
normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän 
rättshjälp ej skall beviljas. 

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att 
medborgare i en viss främmande stat och den som, utan att vara 
medborgare i den staten, är bosatt där skall vara likställd med svensk 
medborgare i fråga om allmän rättshjälp. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

11..agen omtryckt 1993:9. 
2Lydelse enligt prop. 1993/94: 123. 
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3 Ärendet och dess beredning 

3 .1 Översynen av rättssäkerheten vid beskattningen 

Genom beslut den 12 mars 1992 bemyndigade regeringen det statsråd 
som har till uppgift att föredra ärenden om skatter att tillkalla en 
parlamentarisk kommitte med uppdrag att utreda frågor rörande rätts
säkerheten vid beskattningen. Kommitten antog namnet Rättssäker
hetskommitten och avlämnade betänkandet Rättssäkerheten vid beskatt
ningen (SOU 1993:62) i juni 1993. Kommittens sammanfattning av be
tänkandet finns i bilaga 1. 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över de remiss
instanser som yttrat sig finns i bilaga 2. En sammanställning över 
remissyttrandena har upprättats och finns tillgänglig i Finansdepartemen
tet (dnr 3147/93). 

3. 2 Lagrådet 

Regeringen beslutade den 20 januari 1994 att inhämta Lagrådets yttrande 
över de lagförslag som finns i bilaga 3. 

Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. 
Regeringen har i propositionens lagförslag följt Lagrådets förslag utom 

i ett avseende (se avsnitt 5.3.3). Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 
5.3.3, 5.3.4, 5.5 och 5.6.1 samt i författningskommentarema till de lag
rum som Lagrådet lämnat synpunkter på. Lagrådets granskning har också 
lett till vissa redaktionella ändringar i lagtexten. 

4 Allmänna synpunkter på rättssäkerhet vid 
beskattningen 

Rättssäkerhet är ett ständigt omdiskuterat och aktuellt tema inte minst 
inom beskattningen. Begreppet rättssäkerhet har inte någon klar och 
entydig innebörd och har därför inte heller kunnat ges någon allmänt 
accepterad definition. Starkt bidragande orsaker till detta är att rättssäker
hetsbegreppet inte är statiskt och att det rymmer många skilda aspekter. 
Rättssäkerheten började att diskuteras i samband med framväxten av 
rättsstatsbegreppet på 1800-talet. En rättsstat kännetecknas av att staten 
och statsorganen är skyldiga att följa den gällande rättens regler och att 
garantier finns mot missbruk av statsmakten. Utgångspunkten för 
rättssäkerhetsbegreppet är just att skydda den enskilde mot oberättigade 
anspråk och krav från den offentliga maktens sida. Det är också denna 
utgångspunkt som motiverat de omfattande och i vissa fall genomgripan
de förändringar som föreslås i propositionen. 

En av de grundläggande aspekterna av rättssäkerheten brukar sägas vara 
att de enskilda skall kunna förutse de rättsliga följderna av sitt handlande 
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och att lika fall därför skall bedömas på lika sätt. En annan är att Prop. 1993/94: 151 
legalitetsprincipen skall iakttas, vilket bl.a. innebär att det allmäonas 
handlande skall regleras med stöd av klar och tydlig lag. Sedvanerättsligt 
anses också behovs- och proportionalitetsprincipema gälla vid all 
myndighetsutövning. Dessa innebär att åtgärder som vidtas skall stå i 
rimlig proportion till vad som står att vinna med dem. En annan viktig 
rättssäkerhetsfråga är den enskildes rätt till domstolsprövning av 
tvångsåtgärder. 

Liksom de enskilda har ett berättigat krav på att kunna förutse 
skattekonsekvenserna av sitt handlande har de också intresse av att 
skatten fördelas dem emellan på det sätt som lagstiftningen avser. För att 
detta skall ske måste skattemyndigheten kunna kontrollera efterlevnaden 
av skattereglerna och det är här många gånger besvärliga gränsdragningar 
måste göras mellan kontrollintresset, som även ytterst kan sägas 
motiveras av en likabebandlingsprincip, och intresset att skydda den 
enskildes personliga integritet. Det är därför viktigt att kontrollintresset 
vägs mot skyddet för den personliga integriteten och att det blir en rimlig 
balans mellan det allmännas och den enskildes intressen. Några generella 
regler för hur denna intresseavvägning skall göras går inte att ställa upp 
utan en närmare analys är nödvändig för varje enskild fråga. 

Under det senaste årtiondet har såväl de materiella reglerna som 
förfarandereglema på skatteområdet varit föremål för ständig omvandling 
där framför allt skattereformen har inneburit genomgripande förändringar 
av de materiella reglerna. Även taxeringsreformen har medfört om
fattande förändringar med bl.a. en ny skatteorganisation och ett nytt 
förfarande gemensamt för bl.a. inkomst- och mervärdesskatt. Därigenom 
har bättre förutsättningar för en rättvis och likformig beskattning skapats. 

Vissa av de regelförändringar som beslutats under senare år innebär en 
rimligare balans mellan det allmäonas och den enskildes intressen. 
Exempelvis antogs en ny grund för eftergift av sanktionsavgifter av 
riksdagen i slutet av år 1991. Vidare infördes som en generell förutsätt
ning för eftertaxering att beslutet inte framstår som uppenbart oskäligt. 
Ändringarna möjliggör en flexiblare bedömning i dessa ärenden. 
Reglerna om F-skattebevis, som gällt sedan den 1 april 1993, ökar 
förutsebarheten för den enskilde. Den som betalar ut ersättning för arbete 
kan på ett enkelt sätt få veta om han skall göra skatteavdrag och betala 
arbetsgivaravgifter eller inte. 

Även om en förbättrad rättssäkerhet följer av detta bar den snabba 
utvecklingen på skatteområdet skett utan att något samlat grepp tagits om 
de frågor som rör de enskildas rättssäkerhet. Rättssäkerheten vid 
beskattningen har kritiserats i ett antal riksdagsmotioner där man efterlyst 
ett starkare skydd för den enskildes integritet och rättsliga ställning. 
Framför allt har den numera upphävda lagen (1980:865) mot skatteflykt, 
men även bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen 
och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och 
avgifter, varit föremål för kritik. 

Kritik i olika avseenden har framförts även mot bl.a. reglerna om 
skatterevision, ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, 
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anstånd med betalning av skatt och skattekontrollen i fråga om ersättning Prop. 1993/94: 151 
till meddelare. Kritiken föranledde att Rättssäkerhetskommitten tillsattes 
för att se över de nu nämnda frågorna och lämna förslag till förbättringar 
av rättssäkerheten. De förslag Rättssäkerhetskommitten lämnat i sitt 
betänkande Rättssäkerheten vid beskattningen (SOU 1993:62) skall 
behandlas i det följande. 

Innan vi övergår till förslagen vill vi emellertid nämna att regeringen 
genom tilläggsdirektiv gett Rättssäkerhetskommitten i uppdrag att se över 
vissa ytterligare frågor med anknytning till rättssäkerheten vid be
skattningen (Dir. 1993: 112). Tilläggsdirektiven rör bl.a. prejudikat
bildningen på skatteområdet, möjligheterna till förhandsbesked och 
tidsfrister för eftertaxering. Utredningsarbetet skall vara avslutat före 
utgången av maj 1995. 

5 Skatteutredningar 

5.1 Nuvarande regelsystem 

Bestämmelserna om förfarandet vid beskattningen är spridda på flera 
olika författningar. Vad gäller inkomst- och förmögenhetsbeskattningen 
finns de centrala bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324), TL, som 
innehåller bestämmelser om förfarandet vid såväl skattemyndighet som 
domstol. Taxeringslagen innehåller dock enbart bestämmelser om 
förfarandet vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt. Be
stämmelserna om uppgiftsskyldighet till ledning för taxering har samlats 
i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK, 
medan regler om debitering och uppbörd av sådana skatter för vilka 
underlagen fastställs enligt taxeringslagen finns i uppbördslagen 
( 1953:272), UBL. Vad gäller punktskatter och prisregleringsavgifter finns 
förfarandereglema samlade i en särskild lag, lagen (1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgifter. Den lagen innehåller, till skillnad 
från taxeringslagen, också bestämmelser om uppbörd av skatt. Lagstift
ningen på mervärdesskatteområdet, såväl den nya mervärdesskattelag 
som föreslås i den proposition som nyligen överlämnades till riksdagen 
(prop. 1993/94:99) som den nu gällande lagen (1968:430) om mervärde
skatt, omfattar både materiella regler och förfaranderegler. Förfarande
reglerna i fråga om arbetsgivaravgifter är samlade i en lag med huvud
saklig inriktning på uppbördsfrågor, lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare. 

I samband med införandet av den nya taxeringslagen ändrades 
förfarandereglema i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter och 
lagen om mervärdeskatt så att de i allt väsentligt överensstämmer med 
taxeringslagens förfaranderegler. På andra områden finns dock fort
farande bestämmelser som avviker från de principer som bär upp 
taxeringslagen. Ambitionen från regeringens sida är att förfarandereg
lema på skatteområdet skall bli mer enhetliga och överskådliga. Det 
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ligger enligt vår mening ett betydande rättssäk.erhetsintresse i detta. Prop. 1993/94: 151 
Även om det således- finns betydande skillnader i uppbyggnaden av och 

innehållet i regelsystemen utgår kontrollagstiftningen i allmänhet från 
principerna i taxeringslagen. Vi inriktar oss därför i det följande på att 
redogöra ffir bestämmelserna om uppgiftsskyldighet och kontroll på 
taxeringsområdet. 

Uppgiftsskyldig het 

Inkomst- och förmögenhetsbeskattningen bygger sedan gammalt på de 
under sanningsplikt avlämnade självdeklarationerna. Efter hand har dock 
deklarationsskyldigbeten för ett stort antal skattskyldiga, främst sådana 
med enkla inkomst- och förmögenhetsförhållanden, förändrats i väsentliga 
avseenden. 

Vid 1987 års taxering infördes den förenklade självdeklarationen. En 
skattskyldig som enbart uppburit tjänste- och kapitalinkomster som han 
fått kontrolluppgift på och inte haft avdragsgilla kostnader, behöver 
enbart med ett kryss bekräfta att de inkomster han uppburit överensstäm
mer med kontrolluppgifterna och underteckna deklarationen. Ett problem 
med den förenklade självdeklarationen har varit att den skattskyldige inte 
med säkerhet har vetat vilka belopp han deklarerat. Fr.o.m. 1995 års 
taxering kommer detta att vara avhjälpt genom att deklarationsblanketter
na förtrycks med uppgifter från kontrolluppgifterna. Förtryckning 
kommer att ske inte bara av tjänste- och kapitalinkomster utan också av 
bl.a. utgiftsräntor, avgifter för pensionsförsäkringar och tomträttsavgäl
der. 

Kontrolluppgifterna har således kommit att ta en central betydelse vid 
taxeringen av löntagare. Detta har inneburit att taxeringskontrollen av 
löntagare alltmer inriktats på att kontrollera att kontrolluppgiftsskyl
digheten fullgjorts riktigt och fullständigt. 

Även för näringsidkare har uppgiftsskyldigheten till ledning för egen 
taxering förändrats under senare år. Fr.o.m. 1993 års taxering gäller att 
näringsidkare i deklarationen skall lämna uppgifter om näringsverksamhet 
i form av standardiserade räkenskapsutdrag, s.k. SRU (2 kap. 19 § 
LSK). SRU innebär ett mer enhetligt uppgiftslämnande kopplat till 
företagens redovisning. Uppgifterna kan lämnas på ADB-medium. 

Det kan konstateras att den obligatoriska kontrolluppgiftsskyldigheten 
ger skattemyndigheterna ett tämligen gott kontrollunderlag i fråga om 
löntagare. Vad gäller näringsverksamhet är förhållandena annorlunda. I 
deklarationen ges endast en sammanställning av det ekonomiska resultatet 
av ett stort antal transaktioner. Några obligatoriska kontrolluppgifter 
avseende näringsverksamhet lämnas i princip inte. Företagen måste 
därför i första hand kontrolleras utifrån de uppgifter de själva lämnar. De 
standardiserade räkenskapsutdragen har gjort det möjligt att göra fler 
maskinella kontroller av företagens deklarationer och förbättrat förutsätt
ningarna att göra ett effektivt urval av kontrollobjekt. Därigenom kan 
kontrollen förskjutas från sedvanlig deklarationsgranskning till revision. 
En närmare granskning av den skattskyldiges bokföring i furm av 
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revision är en förutsättning för en verksam kontroll. Prop. 1993/94:151 
I taxeringslagen och )agen om självdeklaration och kontrolluppgifter 

finns bestämmelser som möjliggör för skattemyndigheten att hämta in 
kontrollinformation från den skattskyldige själv eller från tredjeman i 
form av kontrolluppgifter. I och för sig kan reglerna om kontroll
uppgiftsskyldighet efter föreläggande och föreläggande riktat direkt till 
den deklarationsskyldige användas för tämligen omfattande uppgiftsinsam
lingar även beträffande näringsidkare, men reglerna har i praktiken inte 
använts på det sättet. Vi skall här översiktligt redogöra för gällande 
bestämmelser. 

Skattemyndigheten kan förelägga den skattskyldige att lämna de 
upplysningar som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdekla
ration är riktiga eller annars för hans taxering (3 kap. 5 § TL). Enligt 
samma lagrum kan skattemyndigheten också förelägga den skattskyldige 
att visa upp kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande 
handlingar som behövs för kontroll av deklarationen. Föreläggandet kan 
förenas med vite om det finns anledning att anta att det annars inte följs. 
Vitesföreläggande kan inte överklagas (6 kap. 2 § TL). Fråga om 
utdömande av vite prövas av länsrätten och därvid kan också vitets 
lämplighet prövas (7 kap. 2 § TL). I 3 kap. 6 § TL finns bestämmelser 
om undantagande från skyldighet att lämna uppgift eller visa upp 
handling. 

Bestämmelserna om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för 
annans taxering omfattar inte bara de obligatoriska kontrolluppgifterna. 
Skattemyndigheten kan också hämta in kontrollinformation genom att 
förelägga tredjeman att lämna kontrolluppgift. I 3 kap. LSK finns en rad 
bestämmelser angående kontrolluppgifter som skall lämnas efter 
föreläggande av skattemyndigheten eller RSV. Uppgifter kan i vissa fall 
inhämtas om ej namngivna personer. Detta gäller bl.a. enligt 3 kap. 43 
§ LSK, som föreskriver viss uppgiftsskyldighet för den som bedriver 
näringsverksamhet eller innehar privatbostadsfastighet eller privatbostad. 
Uppgiftsskyldigheten avser belopp som utbetalats eller uppburits vid 
transaktioner med näringsidkare och som i mottagarens hand kan utgöra 
intäkt eller avdragsgill utgift vid taxeringen. 

Taxeringsrevision 

Bestämmelser om taxeringsrevision finns i 3 kap. 8-14 §§ TL. 
Revision tar verkställas hos den som är bokföringsskyldig enligt 

bokföringslagen (1976: 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141) och hos juridisk person som inte är 
dödsbo (3 kap. 8 § TL). För taxeringsrevision hos annan deklarations-
eller uppgiftsskyldig krävs särskilda skäl. 
Revision får verkställas för tre olika ändamål. Vanligtvis sker taxerings

revision för att kontrollera att den reviderades egen deklarations- och 
uppgiftsskyldighet fullgjorts. Taxeringsrevision kan också ha till syfte att 
kontrollera någon annan än den hos vilken revisionen sker (s.k. 
tredjemansrevision). Sådan revision får göras dels för att kontrollera att 
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andra till namnet kända personer eller någon person, som ingått viss Prop. 1993/94:151 
bestämd rättshandling med den som skall revideras, fullgjort sin 
uppgiftsskyldighet, dels för att samla in uppgifter som en förberedande 
åtgärd för kontroll av andra än den reviderade (s.k. generell kontroll). 

Vid revisionen får räkenskaper och anteckningar med därtill hörande 
verifikationer samt korrespondens, protokoll och andra handlingar som 
rör verksamheten granskas (3 kap. 11 § första stycket TL). Revisorn får 
även ta del av material som omfattas av den skattskyldiges tystnadsplikt 
eller i övrigt rör uppgifter av ömtålig natur. I beskattningsverksamheten 
råder absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden. Uppgifter som skattemyndigheten hämtar in i 
sin utredningsverksamhet är därför skyddade mot allmänhetens insyn. 
Skyldigheten att lämna uppgifter till skattemyndigheterna har därför 
ansetts kunna ges en ganska vidsträckt omfattning. Länsrätten kan 
emellertid på framställning av den reviderade, när det finns synnerliga 
skäl, besluta att handling som med hän!.)'n till sitt innehåll på grund av 
särskilda omständigheter inte bör komma till någon annans kännedom 
skall undantas från revisionen (3 kap. 13 § TL). 

Revisorn har rätt att genast ta del av de handlingar som skall granskas 
och att få de upplysningar och den hjälp som behövs för granskningen. 
Han har vidare rätt att få tillträde till utrymme som huvudsakligen 
används i verksamheten. Det finns emellertid vissa begränsningar rörande 
bl.a. tid och plats för revisionen. 

Det är skattemyndigheten som utför arbetet vid en revision. Den 
reviderade är endast skyldig att tillhandahålla det material som får 
granskas. Det lorutsätts emellertid att han dessutom lämnar de upplys
ningar och det biträde i övrigt som behövs lor att revisionen skall kunna 
fullgöras. Skattemyndigheten kan förelägga den reviderade vid vite att 
t.ex. tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs 
för att revisionen skall kunna verkställas (3 kap. 12 § TL). 

Föreskrifter om skattemyndigheternas befogenheter att granska ADB
baserade räkenskaper finns i 3 kap. 11-13 §§ TL. Efter förebild av 
tryckfrihetsförordningen föreskrivs att med handling förstås, utöver 
framställning i skrift eller bild, även upptagning som kan läsas, avlyssnas 
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Revisorn får 
själv använda de tekniska hjälpmedel som den reviderade förfogar över 
lor att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådant 
hjälpmedel. Länsrätten får dock, om handling som bör undantas från 
revision utgörs av upptagning, besluta om sådana begränsningar i 
revisorns rätt att själv använda tekniska hjälpmedel som behövs lor att 
handlingen inte skall bli tillgänglig lor revisorn. 

Skattemyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet av 
revisionen till den som reviderats i de delar som rör honom (3 kap. 14 
§ TL). 

För att göra en enklare räk.enskapskontroll utan att behöva tillgripa en 
formlig taxeringsrevision kan skattemyndigheten efter överenskommelse 
med den skattskyldige ffireta s.k. taxeringsbesök (3 kap. 7 § TL). Vid 
taxeringsbesöket får uppgifter i självdeklarationen stämmas av mot 
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räkenskaper, anteckningar och andra handlingar. Besiktning får ske av Prop. 1993/94:151 
fastighet, inventarier och andra tillgångar. 

Revisionsverksamheten sker i form av planmässig kontroll och 
urvalskontroll. Den planmässiga kontrollen utgör i första hand en kontroll 
av att beskattningen fungerar på avsett sätt och riktas mot de största 
företagen. Det viktigaste syftet med urvalskontrollen är att öka lojaliteten 
mot skattesystemet. Urvalskontrollen omfattar mindre företag och 
enskilda näringsidkare och andra skattskyldiga med komplicerade 
inkomst- eller förmögenhetsförhållanden. 

Ca 4 % av företagen· revideras årligen. Urvalsrevisionema svarar för 
70 % av den totala revisionsverksamheten. Antalet revisioner uppgår till 
ca 10 000 per år. Visserligen gick antalet slutförda revisioner ned 1992 
i förhållande till 1991. Den nedlagda tiden i revisionsverksamheten ökade 
dock. 

Bevissdkring 

Skattemyndigheterna kan vid utövandet av sina befogenheter använda 
tvångsmedel. Ett föreläggande att lämna uppgifter kan förenas med vite. 
Även den medverkan som krävs av den enskilde vid en taxeringsrevision 
kan framtvingas med vite. 

Vidare ger bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och av
giftsprocessen möjlighet att tillgripa såkringsåtgärder. Med stöd av den 
lagen kan sådana handlingar som får granskas vid revision eller andra 
kontrollåtgärder (bevismedel) eftersökas, omhändertas genom beslag eller 
säkerställas genom försegling. 

Beslut om eftersökning i utrymme får fattas, om det finns grundad 
anledning att anta att den granskade använder utrymmet huvudsakligen 
för sin verksamhet samt risk finns att bevismedel kommer att undanhållas 
eller förvanskas. Samma villkor gäller för beslut om eftersökning i förvar 
som påträffas i sådant utrymme, i myndighets lokal eller på allmän plats. 
Beslut om eftersökning i annat utrymme eller förvar i annat fall får fattas 
om det finns grundad anledning att anta att bevismedel finns där samt 
risk föreligger att det kommer att undanhållas eller förvanskas (6 §). 

Beslut om beslag får fattas om bevismedlet inte tillhandahålls för 
granskning eller det finns risk att det kommer att undanhållas eller 
förvanskas (4 §). 

Beslut om försegling får fattas om granskningsledaren inte får tillåtelse 
att genomsöka förvar eller utrymme och det skäligen kan antas att 
bevismedel finns där och eftersökning inte kan beslutas eller verkställas 
omedelbart eller när bevismedel som inte är under beslag inte lämpligen 
kan föras från den plats där det har påträffats. Beslut om försegling av 
förvar eller utrymme där beslagtaget bevismedel finns skall fattas om 
bevismedlet lämnas kvar hos innehavaren (5 §). 

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1988 infördes en 
proportionalitetsregel i bevissåkringslagen (6 a §). Enligt denna får beslut 
fattas endast om vikten av att såkringsåtgärden vidtas är tillräckligt stor 
för att uppväga det intrång eller annat men som såkringsåtgärden innebär 
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för den enskilde. Prop. 1993/94:151 
När säkriogsåtgärder riktar sig mot verksamhetsutrymmen fattas beslut 

och verkställs åtgärderna av granskningsledaren om det kan ske 
obehindrat. Beslutet t1r verkställas omedelbart. I fråga om andra ställen, 
t.ex. bostadsutrymmen, fattas beslutet av länsrätten. Kan en åtgärd inte 
verkställas obehindrat eller är det fråga om eftersökning i andra 
utrymmen än verksamhetsutrymmen verkställs åtgärden av kronofog
demyndigheten. Granskningsledares beslut och verkställighetsåtgärder kan 
prövas i efterhand av länsrätten på talan av den enskilde. 

Vid åtgärd enligt bevissäkriogslagen skall handling omedelbart förseglas 
när den granskade begär att den skall undantas om framställningen inte 
är uppenbart ogrundad. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva sådan 
framställning. Länsrättens avgörande kan överklagas till kammarrätt. 

Under 1993 vidtogs åtgärder med stöd av bevissäkriogslagen mot 16 
skattskyldiga. I samtliga fall beslagtogs handlingar. I fyra fall eftersöktes 
handlingar i verksamhetsutrymmen och lika många gånger i andra 
utrymmen. Försegling användes en gång. 

5.2 Allmänna utgångspunkter för en reformering av 
revisionsbestämmelserna 

Rättssäkerhetskommittens förslag rörande skatteutredningar är långtgåen
de. Reglerna för skattekontrollen föreslås förändrade så att skillnaden 
mellan åtgärder som bygger på frivillighet och tvångsåtgärder blir 
tydligare. Utgångspunkten är att skatterevisioner skall bedrivas i 
samverkan med den reviderade. Endast när han motsätter sig åtgärden 
eller det finns påtaglig risk att han undanskaffar eller förvanskar 
handlingar skall tvångsåtgärd få tillgripas. Kommitten föreslår en 
tydligare reglering av hur revisioner under samverkan skall bedrivas. 

Revision förslås få ske hos bokföringsskyldiga och hos juridiska 
personer utom dödsbon, men däremot inte hos fysiska personer som inte 
är bokföringsskyldiga. Reglerna om s.k. tredjemansrevision föreslås 
slopade. I stället skall tredjemanskontrollen ske i form av föreläggande 
att lämna uppgifter och visa upp handlingar. I vissa fall föreslås att 
tvångsåtgärder i form av tredjemanskontroll utan föregående föreläggande 
skall få tillgripas. 

Bevissäkringslagen föreslås upphävd och ersatt av en ny tvångsåtgärds
lag för beskattningsförfarandet. Förutsättningarna för tvångsåtgärder 
föreslås där bli väsenligt mer preciserade än i bevissäkriogslagen och 
beslut skall normalt fattas av domstol. 

Kommitten föreslår också att möjligheten att undanta integritetskänsliga 
handlingar från granskning utvidgas. 

Remissutfullet är övervägande positivt till huvuddragen i Rättssäkerhets
kommittens förslag beträffunde skatteutredning. De flesta remissinstanser 
ställer sig bakom den avvägning kommitten gjort mellan den enskildes 
rättssäkerhetsgarantier och en effektiv beskattning. Så hart.ex. RSV i allt 
väsentligt accepterat huvuddragen i förslagen. Verket menar dock att 
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förslagen i vissa avseenden medför betydande komplikationer och Prop. 1993/94:151 
merarbete och ställer krav på ökade resurser. Några remissinstanser, 
Civilekonomernas Riksförbund, JUSEK och LO, avstyrker förslagen. 
Även TCO och Generaltullstyrelsen är kritiska till förslagen. 

Utgångspunkten enligt gällande regler är att revisioner skall bedrivas 
i samverkan med den reviderade. Språket i revisionsbestämmelsema kan 
emellertid ge intryck av att revisioner alltid bedrivs under tvång. Det har 
dock ofta framhållits att revision är en kontrollåtgärd som bygger på 
samverkan och att revisionsinstitutet bör hållas isär från de tvångsmedel 
som kan användas i en konfliktsituation och som, förutom vite, återfinns 
i bevissäkringslagen (set.ex. prop. 1987/88:65 s. 32 f.). 

Taxeringslagen innehåller mycket få begränsningar i fråga om 
skattemyndigheternas befugenheter vid revisionsverksamheten. Vad gäller 
gränserna för tillträde till verksamhetslokaler är den enda begränsningen 
att revisionen om möjligt skall göras på ett sådant sätt att den inte hindrar 
verksamheten för den som revideras och att den inte utan särskilda skäl 
får verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 8.00. Skattemyndigheten får, när 
det behövs, bestämma tid och plats för revisionen och den får verkställas 
hos den som skall revideras eller på annan plats, efter skattemyn
dighetens bestämmande. Bestämmelserna lämnar också utrymme för 
revisioner utan föregående kontakt med den reviderade, s.k. över
raskningsrevisioner. 

Det förhållandet att skattemyndigheten har vissa befugenheter för att 
kontrollera de enskildas deklarations- och uppgiftsskyldighet brukar 
normalt inte ifrågasättas. Hur långt dessa befugenheter skall sträcka sig 
ställs dock ofta under debatt. Som regeringen redan tidigare framhållit 
måste man här göra en avvägning mellan de enskildas rättssäkerhet och 
behovet av att ha en effuktiv och ändamålsenlig kontroll. 

Skatteutredningar innehåller ofta betydande inslag av myndig
hetsutövning. Det är därför och mot bakgrund av den stora betydelse en 
skatteutredning kan ha för den granskade nödvändigt att från rättsäker
hetssynpunkt dra upp klara gränser för myndigheternas befogenheter och 
att tillförsäkra den enskilde rimliga rättssäkerhetsgarantier. En följd av 
detta är att det i lagstiftningen måste finnas en klar åtskillnad mellan 
åtgärder som bygger på frivillighet och tvångsåtgärder. 

Samtidigt måste efterlevnaden av reglerna kunna kontrolleras och 
efrektiva medel stå till buds mot dem som försöker undandra sig sina 
skyldigheter. Skattemyndigheternas befogenhet i kontrollhänseende bör 
därför utformas efter en avvägning mellan den skattskyldiges rättssäker
betsintresse och intresset av en effektiv skattekontroll. Reglerna till skydd 
för de enskildas integritet får emellertid inte utformas på ett sätt som 
hämmar effektiviteten mer än nödvändigt. 

Utgångspunkten vid en reformering av revisionsbestänunelserna bör· 
vara att revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade. Detta 
bör tydligt framgå av lagstiftningen. Det förhållandet att utgångspunkten 
år att revision skall bedrivas i samverkan minskar inte behovet av 
JagregJer för revision under samverkan. Tvärtom är det viktigt med en 
lagreglering av den reviderades och revisorns skyldigheter och befogen-
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heter vid en samverkansrevision lor att tydliggöra avgränsningen mot de Prop. 1993/94: 151 
situationer då en tvångsmedelsanvändning kan aktualiseras. 

Årligen lämnas ca sju miljoner självdeklarationer. Dessa skall granskas 
av skattemyndigheterna och utgör grundvalen för taxeringsbesluten. För 
den enskilde är taxeringen en betydelsefull ekonomisk angelägenhet. Det 
säger sig självt att, även om kontakterna mellan skattemyndigheten och 
den skattskyldige normalt förflyter utan konflikter, motsättningar kan 
uppstå i vissa situationer. Det är särskilt i sådana situationer betydel
sefullt att reglerna är klara och entydiga så att såväl skattemyndigheter 
som enskilda känner till sina befogenheter och åligganden. Det nuvarande 
regelsystemet har brister i fråga om tydlighet. Den vaga regleringen har 
lämnat stora diskretionära befogenheter till skattemyndigheterna. 

Reglerna för taxeringsrevision har kritiserats från grundlagssynpunkt. 
Det har hävdats att revision är en tvångsåtgärd som inkräktar på det i 2 
kap. 6 § regeringsformen stadgade skyddet mot husrannsakan och 
liknande intrång. Vidare har det hävdats att revision är ett tvångsmedel 
och att beslut om revision därför bör kunna överklagas till domstol. En 
stor del av kritiken synes bottna i reglernas oklara utformning där 
skillnaden mellan frivilliga åtgärder och tvångsåtgärder inte klart 
framgår. Ett av de grundläggande syftena med reformen är därför enligt 
regeringens mening att göra skillnaden tydligare mellan åtgärder som 
vidtas i samverkan och tvångsåtgärder. 

Det är viktigt att likhetstecken inte sätts mellan revisionsinstitutet som 
sådant och de tvångsåtgärder som måste kunna tas till för att säkerställa 
en effektiv skattekontroll. Vi ansluter oss därvid till det betraktelsesätt 
som Tvångsmedelskommitten gett uttryck för i betänkandet Tvångsmedel 
- Anonymitet - Integritet (SOU 1984:54 s. 72). För att en lorfattnings
stadgad befogenhet skall kunna betraktas som tvångsmedel bör krävas att 
befogenheten kan sättas i verket mot den enskildes vilja och med fysiskt 
eller psykiskt tvång av något slag. Revisionsinstitutet i sig kan därför inte 
betraktas som ett tvångsmedel. En annan sak är att en revision kan 
genomföras med hjälp av tvångsåtgärder i form av vite eller bevissäkring 
om den reviderade motsätter sig åtgärder som är nödvändiga för att 
ändamålet med revisionen skall kunna uppnås. I de fall där skattemyn
digheterna behöver tillgripa tvångsåtgärder bör dessa åtgärder hållas 
skilda från revisionsinstitutet som sådant och handläggas i särskild 
ordning. Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att revi
sionsinstitutet bibehåller sin karaktär av en generell och fördjupad 
kontrollform som inte kräver misstankar om felaktigheter tör att tl 
verkställas. 

Även om taxeringskontroll normalt sker i samverkan med den enskilde 
måste en kontroll kunna företas också i situationer då den enskilde inte 
medverkar frivilligt. En annan ordning skulle strida mot grundläggande 
krav på rättvisa och likabehandling. Beskattningen kan inte tl bli 
beroende av vilka uppgifter den enskilde väljer att lämna. En tillämpning 
av tvångsåtgärder kan inte heller göras beroende av om det finns 
misstanke om brott eller ej. Det är ju ofta först sedan kontrollen utförts 
som det kan finnas underlag för brottsmisstanke. Det måste således finnas 
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tvångsmedel att tillgå för att genomföra kontroll. Detta är inte på något Prop. 1993/94: 151 
sätt unikt för skatteområdet. 

Behovet av ett regelsystem med tvångsåtgärder för genomförande av 
skattekontroll kan alltså enligt regeringens uppfattning inte ifrågasättas. 
Detta regelsystem måste dock uppfylla höga krav på rättssäkerhet. 
Förutsättningarna tör tvångsåtgärder bör vara noga preciserade i lag. 
Beslut om tvångsågärd bör normalt fattas av domstol. 

Den nuvarande bevissäkringslagen har länge kritiserats från rättssäker
hetssynpunkt. Kritiken har främst gällt att domstolskontrollen inte 
kommer in törrän i efterhand när det är fråga om åtgärder i verksam
hetslokaler, att riskrekvisitet är svagt och att det finns vagheter vad avser 
skillnaden mellan tredska och sabotagerisk. Kritik kan också riktas mot 
terminologin i lagstiftningen. 

Regeringen anser att den nuvarande bevissäkringslagen är behäftad med 
sådana brister att det inte är meningsfullt att söka förbättra reglerna inom 
ramen för den lagstiftningen. Bevissäkringslagen bör därför upphävas och 
ersättas med en lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningstörfarandet 
(tvångsåtgärdslagen) där skyddet tör den enskildes berättigade krav på 
rättssäkerhet ställs i törgrunden. Vi återkommer strax till detta. 

5. 3 Revision enligt taxeringslagen 

S.3.1 Ändamålet med revisionen 

Regeringens förslag: Möjligheten att besluta om s.k. tred
jemansrevision slopas och ersätts med en möjlighet att förelägga 
tredjeman att lämna uppgift eller visa upp handling. 

Revision får inte ske tör kontroll av det löpande beskattningsårets 
räkenskaper och handlingar. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remissinstansema: De flesta remissinstanser ställer sig bakom 

kolllJilittens förslag. RSV avstyrker törslaget att slopa möjligheten till 
taxeringsrevision av löpande beskattningsår. RRV påpekar att det är 
angeläget att förändringarna inte påverkar möjligheterna till tred
jemanskontroll bl.a. i de fall där en huvudman laborerar med olika 
företag över vilka han har ett obegränsat inflytande eller gör transak
tioner med närstående. Revisorsamfundet tillstyrker törslaget men betonar 
att reglerna endast bör ta sikte på "äkta" tredjemän. 

Skälen för regeringens förslag: Taxeringsrevisioo får enligt nuvarande 
regler ske tör att kontrollera att skyldighet enligt lagen om självdeklara
tion och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt. Revi
sionsinstitutet kan också användas för att hämta in uppgifter av tredjeman 
(tredjemansrevision). Sådan revision får göras för att få uppgifter av 
betydelse för kontroll av att andra till namnet kända personer eller någon 
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person som ingått viss bestämd rättshandling med tredjeman fullgjort sin Prop. 1993/94: 151 
deklarations- och uppgiftsskyldighet samt för att samla in uppgifter som 
en förberedande åtgärd för kontroll av andra än tredjeman (3 kap. 8 § 
TL). Taxeringsrevision får också verkställas för kontroll av det löpande 
beskattningsårets räkenskaper och handlingar (3 kap. 11 § TL). 

Tredjemansrevision 

Tredjemanskontroll av näringsidkare är många gånger ett nödvändigt 
inslag i kontrollverksamheten. Det räcker inte alltid med en kontroll av 
den skattskyldiges egen bokföring utan uppgifterna i denna kan behöva 
stämmas av mot uppgifter från tredjeman. Den skattskyldige kan t.ex. 
från bokföringen ha uteslutit alla uppgifter rörande vissa inkomster. 
Sådana oegentligheter kan normalt upptäckas bara med hjälp av 
kontrollinformation från tredjeman. Hos en tredjeman som är kund till 
den granskade kan skattemyndigheten finna kvitto på ett kostnadsfört 
belopp som är skattepliktigt i den granskades verksamhet. På samma sätt 
kan skattemyndigheten genom tredjemanskontroll följa mervärdesskatte
pliktiga transaktioner. Mervärdesskattebedrägerier upptäcks bl.a. genom 
att fakturan med avdragsgill ingående mervärdesskatt kontrolleras hos 
utställaren, ibland genom flera led, varvid skattemyndigheten slutligen 
kan finna någon som ställer ut falska fakturor på varor som aldrig 
levererats eller på helt andra varor än dem som verkligen bar levererats. 

Tredjemanskontroll är således ett oumbärligt instrument i skattekontrol
len. Det är emellertid i allmänhet inte nödvändigt att revidera en hel 
verksamhet för att ta fram de intressanta uppgifterna, utan det räcker 
normalt att kontrollera vissa uppgifter eller handlingar. Dessa torde enligt 
Rättssäkerhetskommitten i regel kunna tas fram av tredjeman efter 
föreläggande utan risk för effektivitetsförluster. De nuvarande möjlig
heterna till tredjemansrevision framstår därför enligt kommitten som mer 
omfattande än nödvändigt. Vid revisioner som avser ett allmänt 
uppgiftsinsamlande som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än 
den som revideras (generell revision eller förberedande åtgärdsrevision), 
menar kommitten att nödvändigheten av revision är ännu otydligare, då 
sådant uppgiftsinbämtande oftast avser väletablerande företag där 
skattemyndigheten inte behöver tillgång till alla handlingar eller tillträde 
till verksamhetslokalerna. Skattemyndigheten bör i stället enligt kom
mitten kunna förelägga även denna typ av tredjemän att komma in med 
uppgifter. 

Det stora flertalet remissinstanser bar ställt sig bakom kommittens 
bedömning. Även regeringen ansluter sig till förslaget. Det är enligt 
regeringens uppfattning viktigt att skattemyndighetens befogenhet att göra 
taxeringsrevision inte är mer omfattande än nödvändigt. De uppgifter 
som behövs från en tredjeman kan regelmässigt hämtas in genom 
föreläggande. Genom att tredjemansrevisionen slopas får också revi
sionsinstitutet en klarare och mer entydig innebörd; taxeringsrevision sker 
för kontroll av att den egna deklarations- och uppgiftsskyldigheten 
fullgjorts. Att en tredjeman fullgjort sin lagstadgade uppgiftsskyldigbet 
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enligt ett föreläggande bör således kunna kontrolleras genom revision. Vi Prop. 1993/94:151 
återkommer senare till den närmare utformningen av uppgiftsskyldigheten 
vid tredjemanskontroll (avsnitt 5.4) och kommittens förslag om att låta 
bl.a. ett betydande utredningsintresse motivera tredjemanskontroll utan 
föregående föreläggande (avsnitt 5.6.4). 

Revision av löpande beskaJtningsdr 

Rättssäkerhetskommitten föreslår att regeln i 3 kap. 11 § tredje stycket 
TL om att taxeringsrevision får verkställas för kontroll av det löpande 
beskattningsårets räkenskaper och handlingar slopas. Endast de hand
lingar som behövs för att kontrollera att deklarations- och uppgiftsskyl
digheten för ett visst beskattningsår fullgjorts skall omfattas av revisio
nen. Detta innebär att det löpande beskattningsårets handlingar skall 
kunna granskas endast i den mån de har någon relevans vid denna 
revision. RSV avstyrker kommittens förslag i den här delen. 

Ett skäl för att granska en viss händelse efter avslutad period kan 
tänkas vara att följa upp en aff"arshändelse för att bedöma om den 
behandlats rätt tidigare. Så länge syftet med kontrollen är att bedöma den 
avslutade perioden bör detta kunna ske även om de ändringar som 
Rättssäkerhetskommitten föreslår genomförs. 

Ett annat skäl RSV tar upp för att bibehålla dagens regler är att det kan 
vara av vikt för skattemyndigheten att bedöma bokföringens tillförlitlighet 
genom att skaffa uppgifter om hur bokföringen rent praktiskt handläggs. 
En bokföring som upprättas eller justeras i efterhand har t.ex. ett lägre 
bevisvärde. Skattemyndigheten måste givetvis ha möjlighet att skaffa 
sådana uppgifter. Detta bör enligt vår mening vara fullt möjligt vid 
revision av ett avslutat beskattningsår, utan att syftet för den sakens skull 
är att granska löpande år. 

Inte heller vid s.k. integrerade revisioner har skattemyndigheten något 
primärt intresse av att granska löpande period. Om t.ex. bedömningen av 
en fråga rörande mervärdesskatt kommer att påverka det löpande årets 
taxering finns det inga hinder mot att skattemyndigheten påpekar detta, 
men detta kan knappast motivera en taxeringsrevision av det löpande 
året. 

Det förhållandet att en revision enligt taxeringslagen kommer att 
omfatta ett avslutat beskattningsår kan inte heller ses isolerat. Period
kontroll kan ske av avlämnade mervärdesskatte-, uppbörds- och 
punktskattedeklarationer. 

Revisionsinstitutet bör enligt regeringens uppfattning användas för att 
kontrollera om en deklarations- eller uppgiftsskyldig fullgjort sina 
skyldigheter enligt skatteförfattningarna på ett riktigt sätt. Den enskilde 
måste därför ha haft möjlighet att fullgöra sina skyldigheter innan 
kontrollen sker. Innan dess finns inget att kontrollera. 

RSV har påpekat att revision ofta är nödvändig för att utreda om 
förutsättningar för betalningssäkring föreligger när inkomståret gått ut. 
Enligt vår mening är det en viktig rättssäkerhetsfråga att det bakom
liggande syftet med revisionsinstitutet hålls klart. Det kan i och för sig 
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finnas situationer som inte direkt rör skyldighet enligt Prop. 1993/94: 151 
skatteförfattningarna där det kan vara angeläget med en samhällelig 
kontroll och insyn. övervägande skäl talar dock för att inte göra avsteg 
från den grundläggande principen att revision skall avse kontroll av 
deklarations- eller uppgiftsskyldighet. 

Regeringen föreslår mot bakgrund av det anförda att den nuvarande 
möjligheten i 3 kap. 11 § TL att verkställa taxeringsrevision för kontroll 
av löpande beskattningsår tas bort. 

S.3.2 Hos vem får revision göras? 

Regeringens förslag: Revision får ske hos den som är eller kan 
antas vara bokförings- eller räkenskapsskyldig samt hos juridiska 
personer utom dödsbon. 

Möjligheten att besluta om revision av fysiska personer som inte 
bedriver näringsverksamhet tas bort. 

Förbudet mot revision hos myndigheter slopas. 

Kommittbls förslag: överensstämmer med regeringens förslag förutom 
att kommitten inte lagt fram något förslag om att tillåta revision hos 
myndigheter. 

Remissinstansema: De flesta remissinstanser har tillstyrkt eller inte 
haft något att erinra mot förslaget. RSV anser att möjligheten till revision 
hos privatpersoner skall behållas för de fall man inte vet om bokförings
skyldighet föreligger och vid omfattande värdepappershandel. RSV anser 
vidare att revision skall fl göras hos myndigheter för kontroll av att 
kontrolluppgiftsskyldigheten fullgjorts och för kontroll av mervärdesskatt, 
källskatter och avgifter. RSV anser att revision är enda möjligheten att 
fl fram vissa uppgifter och att det är av stor vikt att detta får ske. Verket 
påpekar särskilt att det kan röra stora belopp och att nuvarande regler 
inte är konkurrensneutrala. Uinsrittten i Kronobergs liin liksom RÅ anser 
att det uttryckligen bör anges att revision flr ske vid misstanke om 
bokföringsskyldighet. RÅ vill dock helst liksom Civilekonomernas 
Riksförbund att möjligheten till revision hos privatpersoner bibehålls. 
Civilekonomernas Riksförbund anser att möjligheten behövs vid 
bulvan förhållanden, omfattande options- och värdepappershandel samt vid 
skalbolagsaftärer. Regionåklagannyndigheten i Jönköping har även nämnt 
att möjligheten till revision hos en fysisk person som inte är näringsid
kare kan behövas vid granskning av en fåmansbolagsdelägare när en 
pågående revision av bolaget lett till frågetecken som behöver rätas ut. 

Skälen för regeringens förslag: Taxeringsrevision flr enligt 3 kap. 8 
§ TL göras hos den som är bokföringsskyldig eller skyldig att föra 
räkenskaper och hos juridisk person som inte är dödsbo. Hos andra 
deklarations- och uppgiftsskyldiga får taxeringsrevision göras endast när 
särskilda skäl föranleder det. Taxeringsrevision flr inte göras hos 
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myndigheter. Prop. 1993/94:151 
Begränsningen av möjligheten att revidera fysisk person som inte är 

näringsidkare infördes genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 
1988. Motivet till förändringen var att taxeringsrevision i praktiken 
användes för kontroll av bokföringsskyldiga och att de formella 
befogenheterna ansågs böra begränsas till vad som behövdes för en 
effektiv skattekontroll (prop. 1987/88:65 s. 35). För att taxeringsrevision 
skulle få verkställas hos en fysisk person som inte är näringsidkare borde 
därför uppställas kravet att det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl 
kunde anses föreligga när det gäller så invecklade förhållanden att de inte 
lämpligen kan utredas på annat sätt och det är väsentligt att frågorna 
klarläggs. Som exempel på situationer när det kan finnas skäl att revidera 
fysisk person som inte är näringsidkare tas i propositionen upp att det vid 
revisioner hos fåmansföretag ofta finns anledning att utsträcka kontrollen 
till företagsledare eller delägare i företaget. Även om de inte själva är 
bokföringsskyldiga har deras egna inkomstförhållanden i allmänhet ett så 
intimt samband med företagets näringsverksamhet att de ibland bör kunna 
kontrolleras med hjälp av revisionsinstitutet. 

Rättssäkerhetskommitten anser att revisionsinstitutet bör få användas 
endast för kontroll av dem som är bokföringsskyldiga enligt bokförings
lagen (1976: 125) eller skyldiga att föra räkenskaper enligt jordbruksbok
föringslagen ( 1979: 141) samt juridiska personer som inte är dödsbon. Det 
man kan uppnå med revisionsinstitutet i fråga om kontroll av fysiska 
personer som inte är näringsidkare kan enligt kommitten uppnås genom 
att använda bestämmelserna i 3 kap. 5 § TL och förelägga den 
skattskyldige att visa upp handlingar eller lämna de upplysningar som 
behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga 
eller annars för hans taxering. En avstämning av deklarerade uppgifter 
kan också ske vid ett taxeringsbesök enligt 3 kap. 7 § TL. 

Några remissinstanser anser att revision måste få ske även i de fall 
skattemyndigheten inte med säkerhet vet om bokföringsskyldighet 
föreligger men omständigheterna talar för att så är fallet. Även vi anser 
att revision måste få göras om det kan antas att det föreligger bokförings-
eller räkenskapsskyldighet. I annat fall skulle en befogad skattekontroll 

i många fall omöjliggöras. Bestämmelsen i 3 kap. 8 § TL bör utformas 
i enlighet härmed. De flesta remissinstanser ställer sig bakom kommittens 
förslag om att möjligheten att besluta om revision av fysiska personer 
som inte bedriver näringsverksamhet skall slopas. Även regeringen 
ansluter sig till förslaget. Möjligheten att revidera en fysisk person som 
inte bedriver näringsverksamhet har använts mycket sparsamt. I de fall 
uppgifter behöver hämtas in kan föreläggande användas. Det krävs dock 
enligt vår mening ett förtydligande av de föreslagna bestämmelserna om 
föreläggande. 

RSV och några ytterligare remissinstanser anser att revision också 
måste få ske hos en fysisk person vid omfattande värdepappershandel 
utan att näringsverksamhet föreligger. Vi har förståelse för denna 
uppfattning. Det finns omständigheter som talar för att revision bör få 
ske i dessa fall, bl.a. att det ofta kan vara fråga om omsättning av 
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mycket stora belopp och att transaktionerna kan vara svårkontrollerade. Prop. 1993/94:151 
Å andra sidan bör erforderlig kontroll av denna grupp skattskyldiga 
liksom av andra fysiska personer som inte är näringsidkare kunna utföras 
genom att skattemyndigheten begär in uppgifter från den skattskyldige 
själv eller utnyttjar möjligheterna att begära in kontrolluppgifter. Det kan 
redan här nämnas att om den skattskyldige inte fullgör ett föreläggande 
att visa upp en handling skall den, enligt 9 § i vårt förslag till tvångsåt-
gärdslag, tl eftersökas och omhändertas för granskning om det finns 
särskilda anledning att anta att den begärda handlingen finns hos honom. 
Vi föreslår mot bakgrund av det anförda inte något undantag i det här 
avseendet. 

RSV har i sitt remissyttrande påpekat att en förutsättning för att tl 
utföra en revision är att den som bedriver verksamheten är identifierad. 
Om så inte är fallet och identifiering inte kan ske saknas kontrollmöjlig
heter. Att beslut om revison inte kan fattas avseende någon som inte är 
identifierad medför att kontroll av tillfällig handel och liknande verksam
het inte kan utföras av skattemyndighet ensam utan alltid måste ske 
tillsammans med polismyndighet. RSV anser det därför angeläget att 
utreda vilka befogenheter skattemyndigheterna bör anförtros när det 
gäller kontrollen av tilllallig handel och verksamhet bedriven av anonyma 
personer. 

Regeringen, som är medveten om de problem som RSV tar upp i sitt 
yttrande, är inte beredd att nu ta ställning till om skattemyndigheternas 
befogenheter i det här avseendet bör utökas. Frågan rymmer många olika 
aspekter. Regeringen delar därför RSV:s uppfattning att frågan bör 
utredas och avser att senare återkomma i saken. 

Enligt vissa skatteförfuttningar, bl.a. taxeringslagen, tlr revision inte 
ske bos myndigheter, medan andra författningar, t.ex. lagen om 
punktskatter och prisregleringsavgifter, inte innehåller något sådant 
förbud. 

Att revision inte tltt ske hos myndigheter bar motiverats med att 
skattemyndigheten kan få kännedom om nödvändiga uppgifter på annat 
sätt än genom revision. Den möjlighet som för närvarande står till buds 
för skattemyndigheten är att begära in uppgifter från myndigheten. Detta 
förutsätter dock att skattemyndigheten vet vilka uppgifter som myn
digheten bar och som kan vara relevanta. 

Myndigheternas skatt- och avgiftsskyldighet kan röra betydande belopp. 
Utvecklingen de senaste åren bar inneburit att myndigheter i allt större 
omfattning kommit att agera på marknader i konkurrens med privata 
företag. Eftersom nuvarande regler inte ger skattemyndigheterna 
möjlighet till en tillfredsställande kontroll av myndigheter kan reglerna 
inte sägas vara konkurrensneutrala. Till detta kommer att myndigheter 
kan vara stora arbetsgivare och därmed också skyldiga att göra 
skatteavdrag och lämna kontrolluppgifter. Den fördjupade kontroll som 
en revision innebär bör därför tillåtas. Regeringen föreslår att revision 
skall tl ske hos en myndighet om myndigheten är deklarations- eller 
uppgiftsskyldig. Förbudet mot revision av myndigheter i 3 kap. 8 § TL 
bör således slopas. 
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Det kan i sammanhanget påpekas att revlSlon hos myndigheter Prop. 1993/94: 151 
naturligtvis enbart tar avse kontroll av deklarations- och uppgiftsskyl-
dighet och-inte ta sikte på deras myndighetsutövning. 

5.3.3 Revisionens bedrivande 

Regeringens förslag: Av lagstiftningen skall klart framgå att revision 
skall bedrivas i samverkan med den reviderade. 

Revisionsbestämmelsema kompletteras med regler för att tyd
liggöra skattemyndighetens och den reviderades befogenheter och 
skyldigheter vid revision. 

Kommitt~ns förslag: överensstämmer i allt väsentligt med rege
ringens. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna ställer sig bakom 
kommittens förslag. 

Skälen för regeringens förslag: Som vi tidigare påpekat skall 
utgångspunkten för revisionsverksamheten vara att revisioner bedrivs i 
samverkan mellan den granskade och den granskande myndigheten. 
Nuvarande regler har som också nämnts en utformning som kan leda 
tankarna till att revisioner alltid bedrivs under tvång. Revisionsreglema 
bör därför ändras så att samverkansförfarandet betonas och det tydliggörs 
att samverkan inte innebär att skattemyndigheten ensidigt bestämmer 
villkoren. Om revisorn och den reviderade inte kan komma överens om 
hur revisionen skall bedrivas kan tvångsåtgärder bli aktuella. Vi 
återkommer till detta senare (avsnitt 5.6). 

Även om skattemyndigheten och den reviderade bör ha tämligen vida 
möjligheter att, med hänsyn till vad som är lämpligt i det enskilda fallet, 
komma överens om hur revisionen skall bedrivas, måste ramarna för 
myndighetens befogenheter och den reviderades skyldigheter regleras i 
lag. Tydliga handlingsregler har också den fördelen att den enskilde vet 
vad som krävs av honom. Handlingsreglema kommer dessutom att ha 
betydelse för frågan om det är befogat med tvångsåtgärder eller inte. 

Ett beslut om taxeringsrevision skall tillställas den som skall revideras 
innan revisionen verkställs. Beslutet skall innehålla uppgift om ändamålet 
med revisionen, t.ex. om det är fråga om en integrerad revision eller en 
mer begränsad kontroll. Beslutet skall också innehålla uppgift om 
möjligheten att undanta handlingar och uppgifter från revision. 

Utgångspunkten vid utformningen av revisionsreglema är således att 
revisionen skall bedrivas i samverkan med den reviderade. Detta bör 
komma till klart uttryck i lagtexten (3 kap. 10 § första stycket TL). 
Lagrådet har påpekat att kravet i 3 kap. 10 § TL att en taxeringsrevision 
skall bedrivas i samverkan med den reviderade gäller generellt och 
således också när revisionen genomförs med tvång. Det är uppenbart att 
det i sådana fall inte alltid går att bedriva revisionen i samverkan med 
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den reviderade, eftersom detta i princip förutsätter frivillig medverkan Prop. 1993/94: 151 
från dennes sida. Bestämmelsen bör därför enligt Lagrådet ändras så att 
samverkan inte blir ett absolut krav utan att revisionen om möjligt skall 
bedrivas i samverkan med den reviderade. 

Regeringen delar Lagrådets uppfattning att en justering av 3 kap. I 0 § 
första stycket TL behövs för att tydliggöra att kravet på samverkan inte 
gäller i tvångssituationerna. Emellertid kan den utfurmning av be
stämmelsen som Lagrådet föreslår enligt vår uppfattning ge intryck av att 
det finns ett utrymme att bedriva en taxeringsrevision utan samverkan 
med den reviderade enbart med stöd av taxeringslagen. Detta vore 
olyckligt eftersom samverkan vid revisioner som inte omfattas av någon 
tvångsåtgärd är en grundläggande utgångspunkt i våra förslag. Vi föreslår 
i stället att det av ett tillägg till första stycket framgår att det i den 
föreskrift i 3 kap. 12 § TL som reglerar vite och i tvångsåtgärdslagen 
finns bestämmelser som tar sikte på de fall en samverkan inte är möjlig. 

Revision skall genomföras på ett sådant sätt att den inte onödigtvis 
hindrar verksamheten. En revision påbörjas normalt först sedan 
deklarationen avlämnats. Om det kan antas bli en omfattande revision får 
den påbörjas även innan deklarationen skall lämnas under förutsättning 
att det beskattningsår revisionen avser gått ut. 

Endast om den reviderade medger det får revisionen genomföras i hans 
verksamhetslokaler. Granskningen av handlingar skall ske hos den 
reviderade om han begär det och granskningen kan ske där utan 
betydande svårighet. Om revisionen inte verkställs hos den reviderade 
skall handlingarna på begäran överlämnas till revisorn mot kvitto (3 kap. 
10 § andra och tredje styckena TL). 

Revisorn får förutom att granska handlingar som rör verksamheten även 
inventera kassa, granska lager, maskiner och inventarier samt besiktiga 
lokaler och byggnader som används i verksamheten (3 kap. 11 § TL). 
Den reviderade skall tillhandahålla de handlingar som får granskas och 
lämna de upplysningar som behövs för kontrollen. Han skall lämna 
tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksamheten så att 
revisorn kan inventera kassan, granska lager m.m. och besiktiga lokaler 
och byggnader som används i verksamheten. Den reviderade skall också 
om möjligt ställa en ändamålsenlig arbetsplats till förfugande när 
revisionen får genomföras i hans lokaler. Den reviderade skall även i 
övrigt ge den hjälp som behövs vid revisionen (3 kap. 12 § TL). 

Alla handlingar som rör verksamheten får granskas. Har den reviderade 
och revisorn olika uppfattning i fråga om vilket material som får 
granskas skall materialet förseglas och frågan avgöras av länsrätt (avsnitt 
5.5). 

Även befugenheter och åligganden i samband med granskning av ADB
lagrat material bör tydliggöras i lagstiftningen. Vi återkommer strax till 
detta (avsnitt 5.3.4). 
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5.3.4 ADB-revision 

Regeringens förslag: Skyddet för ADB-lagrad information vid 
taxeringsrevision förstärks. 

Revisorn tar själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel, 
om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av upptag
ningen och denna utan svårighet kan granskas med annat tillgängligt 
tekniskt hjälpmedel. Skattemyndigheten får kontrollera att kopian 
stämmer överens med den upptagning som finns hos den reviderade. 

Vid granskningen får endast de tekniska hjälpmedel och sökbe
grepp användas som behövs för att tillgodose ändamålet med 
revisionen. Granskning får inte ske via telenätet. 

Kommittl!ns förslag: överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Förslaget har inte mött någon kritik i sak. 

Företagens uppgiftsliJmnardelegarion är kritisk till att kommitten inte tagit 
upp problemen vid taxeringsrevision som förorsakas av förekomsten av 
s.k. potentiella handlingar, registeransvar och registerändamål enligt 
datalagen. Delegationen anser det angeläget att frågorna snarast blir lösta 
av Rättssäkerhetskommitten i dess fortsatta arbete eller på annat sätt. 

Skälen för regeringens förslag: Genom lagändringar som trädde i 
kraft den 1 januari 1988 reglerades skattemyndighetens befogenhet att vid 
revision granska ADB-baserade räkenskaper (prop. 1987/88:65, bet. 
1987/88:SkUl7, rskr. 1987/88:70, SFS 1987: 1228). Föreskrifterna finns 
nu i 3 kap. 11-13 §§ TL. 

Enligt 3 kap. 12 § TL tar revisorn själv använda terminal eller annat 
tekniskt hjälpmedel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast 
med sådant hjälpmedel. Länsrätten får dock, när det finns synnerliga 
skäl, besluta om sådana begränsningar av rätten att använda den 
reviderades tekniska hjälpmedel som behövs för att upptagningar som 
skall undantas från granskning inte skall bli tillgängliga för revisorn (3 
kap. 13 § andra stycket TL). 

Den granskande myndigheten anses enligt gällande rätt inte vara 
registeransvarig. Till följd av detta är bestämmelserna i datalagen 
(1973:289) endast till en del tillämpliga på den granskande myndighetens 
åtgärder. Regler till skydd för den personliga integriteten vid granskning 
av personuppgifter i personregister i samband med revision finns i stället 
i lagen ( 1987: 1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, 
m.m. 

RSV och Datainspektionen har utfärdat verkställighetsföreskrifter om 
förfarandet vid granskning av ADB-register (RSFS 1991: 10; DIFS 
1988:2 och 1991:1). Datainspektionens föreskrifter tar enbart sikte på 
granskningen av personuppgifter medan RSV:s föreskrifter omfattar 
granskning av alla uppgifter som är lagrade på ADB-medium. 

Enligt föreskrifterna krävs ett särskilt förordnande för att en revisor 
själv skall få använda tekniska hjälpmedel vid granskningen av ADB-

Prop. 1993/94: 151 
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register. Ett särskilt förordnande krävs dock inte om revisorn, efter Prop. 1993/94:151 
medgivande av den reviderade, själv tar fram uppgifter genom att 
använda dennes terminal och åtkomsten är begränsad på så sätt att 
revisorn inte kan påverka innehållet i registret. I sådant full behöver inte 
heller en kopia av registret användas, vilket föreskrivs för övriga full då 
en revisor använder tekniska hjälpmedel för att granska ADB-register om 
inte särskilda skäl föranleder annat. Granskningen får inte ske genom 
terminaluppkoppling mellan skattemyndigheten och den reviderade. Vid 
granskning av personregister får granskaren använda endast de tekniska 
hjälpmedel, program och sökbegrepp som behövs för att tillgodose 
ändamålet med revisionen. Endast de personuppgifter som behövs för 
ändamålet får tas fram. Den registeransvarige skall, om det är förenligt 
med revisionens ändamål, ges tillfälle att själv ta fram personuppgifterna. 

Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om samråd i fråga om 
bl.a. var granskningen skall utföras och vilken teknisk utrustning och 
programvara som skall användas. 

Datastraffrättsutredningen (Ju 1989:04) avlämnade i december 1992 sitt 
slutbetänkande Information och den nya informationsteknologin (SOU 
1992:110). Utredningen har i enlighet med sina direktiv (Dir. 1989:54) 
tagit upp bl.a. de komplikationer som är förenade med skattemyn
dighetens befogenheter i fråga om datorlagrad information. Betänkandet 
bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. För att få underlag för 
sina överväganden framställde utredningen en förfrågan till vissa 
myndigheter och organisationer om vilka erfarenheter som vunnits vid 
tillämpningen av lagstiftningen och de föreskrifter som utfärdats. Det kan 
vara av intresse att i det här sammanhanget konstatera att varken 
myndigheter eller näringslivsorganisationer redovisade några konkreta 
exempel på problem som uppkommit i samband med verkställda 
revisioner. Däremot framfördes ånyo de principiella invändningar från 
näringslivshåll som gjordes tidigare i samband med att lagstiftningen om 
ADB-revision tillkom, nämligen att kärnfrågan är gränsdragningen mellan 
frivillighet och tvång vid revision. Den frågeställningen anser regeringen 
har fått sin lösning genom de förslag som vi nu lägger fram och som 
innebär en klar gränsdragning mellan frivillighet och tvång. 

Automatiseringen av de administrativa rutinerna hos företagen har 
möjliggjorts genom den nya teknologin. Skattemyndigheterna kan inte 
fullgöra sina uppgifter om inte myndigheternas kontrollmetoder anpassas 
till de nya förutsättningarna. Det är i praktiken ogörligt att revidera ett 
stort företag med ADB-baserad bokföring med hjälp av utskrifter av 
ADB-lagrat bokföringsmaterial. ADB-revisioner måste därför tillåtas. 
Däremot motiverar både datasäkerhets- och integritetsskäl att det införs 
särskilda begränsande regler som tar sikte på granskning av ADB
baserade räkenskaper. 

Datastraffrättsutredningen har föreslagit att bestämmelser om ökat 
skydd för ADB-lagrade handlingar förs in i bevissäkringslagen. Rätts
säkerhetskommitten föreslår att regler införs även i taxeringslagen. Vi 
delar uppfattningen att skyddet för ADB-lagrad information bör förstärkas 
på det skatterättsliga området och att sådana regler bör införas såväl i 
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taxeringslagen som i den nya tvångsåtgärdslagen. Prop. 1993/94:151 
De föreslagna bestämmelserna kan i stort sägas innebära att vissa av 

RSV:s och Datainspektionens föreskrifter upphöjs till lag. 
ADB-revision skall normalt ske genom granskning av en kopia av 

upptagningen. Visserligen har begreppet kopia, som Data
straffrättsutredningen närmare utvecklat (SOU 1992: 110 s. 257), en 
annan betydelse i ADB-miljö än i traditionell pappersbaserad miljö. Detta 
hindrar emellertid inte att det avsedda förfurandet här beskrivs som en 
kopiering. Samtidigt medför den nya tekniken att skattemyndigheten 
måste kunna förvissa sig om att det är en riktig kopia och att inget som 
får granskas har undanhållits. Om den granskade inte har tillhandahållit 
någon kopia för granskning eller om skattemyndigheten inte kunnat 
kontrollera om den uppgivna kopian stämmer överens med innehållet i 
den reviderades ADB-upptagning, får revisorn använda den skattskyldiges 
ADB-utrustning för att på egen hand ta fram materialet. 

Endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att 
tillgodose ändamålet med revisionen får användas. Häri ligger som 
Lagrddet påpekat (se förfuttningskommentaren till 25 § tvångsåtgärds
lagen) att endast de uppgifter som behövs för ändamålet får tas fram (3 
kap. 12 § TL). Vidare föreslås ett förbud mot granskning via telenätet, 
dvs. att skattemyndigheten inte skall kunna koppla upp förbindelse med 
den reviderades dator via telenätet. 

Även granskning av ADB-lagrade handlingar skall ske i samråd med 
den reviderade. Vid sådant samråd är det naturligt att diskutera vilken 
teknisk utrustning som skall användas, vilka register som skall granskas, 
vilka bearbetningar som skall göras och vem som skall ta fram uppgifter
na med hjälp av ADB-utrustningen. Under en revision bör den reviderade 
och skattemyndigheten därför finna en lösning som tillgodoser både 
kontrollintresset och behovet av att skydda integritetskänslig information. 

Beträffunde möjligheten att undanta uppgifter från granskningen bör 
moll>varande regler som föreslås beträffunde handlingar och uppgifter 
som inte är ADB-lagrade gälla. 

Företagens uppgiftslämnardelegation tar i sitt remissyttrande bl.a. upp 
frågan om registerändamål och registeransvar för skattemyndigheten i 
samband med kontroll av ADB-register. Frågorna behandlas av Data
lagsutredningen (Ju 1989:02) i betänkandet En ny datalag (SOU 
1993: 10). Frågan om registeransvar för skattemyndigheten kan inte ses 
isolerad utan måste bedömas i samband med ett ifrågasatt registeransvar 
över huvud taget för myndigheter som utför kontroll av uppgifter i 
personregister. Sanuna sak gäller registerändamål. Regeringen har i prop. 
1993/94: 116 Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. anfört att 
frågan om att stifta en ny datalag bör anstå till dess EG tagit ställning på 
integritetsskyddsområdet. De frågor som delegationen tar upp hör 
samman med en ny datalagstiftning och får därför bedömas i det 
sammanhanget. 
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5.4 Tredjemanskontroll 

Regeringens förslag: Reglerna om tredjemansrevision ersätts med 
en befogenhet för skattemyndigheten att förelägga den som är 
bokförings- eller räkenskapsskyldig eller annan juridisk person än 
dödsbo att lämna kontrolluppgift om rättshandling mellan den 
uppgiftsskyldige och annan person. Ett föreläggande får även avse 
att visa upp handling eller lämna över kopia av handling rörande 
rättshandling. 

Fysisk person som inte är näringsidkare skall endast om det finns 
särskilda skäl kunna föreläggas att medverka vid tredjemanskontroll. 

Att uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt skall 
kunna kontrolleras genom en efterföljande revision. 

Om uppgiftslämnandet fordrar att den som skall lämna uppgifterna 
lägger ner ett betydande arbete för att sammanställa de begärda 
uppgifterna, skall denne kunna begära att skattemyndigheten biträder 
vid eller själv utför detta arbete. 

Kommitt~ns förslag: Kommittens förslag överensstämmer i allt 
väsentligt med regeringens. 

Remissinstansema: De flesta remissinstanser har tillstyrkt eller inte 
haft något att erinra mot förslagen. RSVhar föreslagit att det skall införas 
någon form av begränsning av möjligheterna för den enskilde att ställa 
räkenskapsmaterial till förfogande. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har tidigare föreslagit 
(avsnitt 5.3.1) att möjligheten till s.k. tredjemansrevision slopas. Som vi 
redan påpekat är en tredjemanskontroll av näringsidkare många gånger 
ett nödvändigt inslag i kontrollverksamheten. Det är emellertid i 
allmänhet inte nödvändigt att i dessa situationer revidera hela verksam
heten, utan det räcker att skattemyndigheten får del av de efterfrågade 
handlingarna eller uppgifterna. 

Uppgifter kan som tidigare nämnts hämtas in från tredjeman genom 
föreläggande. I lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll
uppgifter, LSK, finns ett flertal bestämmelser som ger skattemyndigheten 
eller RSV rätt att förelägga främst näringsidkare att lämna kontroll
uppgifter. Som exempel kan nämnas 3 kap. 43 § LSK som föreskriver 
skyldighet för den som bedriver näringsverksamhet eller innehar 
privatbostadsfastighet eller privatbostad att efter föreläggande lämna 
uppgift om belopp som utbetalats eller uppburits vid transaktioner med 
näringsidkare och som kan utgöra intäkt eller avdragsgill utgift vid 
dennes taxering. 

Även om möjligheterna till föreläggande formellt kan användas för 
tämligen omfattande uppgiftsinsamlingar används reglerna inte på det 
sättet i dag. Inhämtande av uppgifter sker i stället huvudsakligen genom 
revision. En orsak till detta är önskemålet att undvika ett alltför 
betungande arbete för uppgiftslämnama. Kontrolluppgiftslämnande 
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innebär ju att den enskilde ur sina räkenskaper måste ta fram och Prop. 1993/94:151 
sammanställa de begärda uppgifterna. Vid en revision är det däremot 
skattemyndigheten som har att utföra de väsentliga arbetsuppgifterna. 
Den enskildes medverkan bestAr i att tillhandahålla det material som får 
granskas, lämna tillträde till verksamhetslokaler samt lämna de upplysnin-
gar som behövs för att revisionen skall kunna genomföras. De nackdelar 
som är förknippade med att lämna kontrolluppgift måste dock ställas mot 
att det många gånger kan uppfattas som ett intrång att beskattningsmyn-
digheten genomför en revision även om åtgärden avser att kontrollera 
någon annan. 

Vid en tredjemanskontroll är det som redan nämnts i allmänhet inte 
nödvändigt att hela verksamheten revideras, utan det räcker att 
skattemyndigheten får del av de efterfrågade uppgifterna eller handlingar
na. Regeringen ställer sig därför bakom kommittens förslag att be
stämmelserna om tredjemansrevision ersätts med en reglering som 
möjliggör för skattemyndigheten att förelägga tredjeman att lämna 
kontrollinformation. 

En skillnad bör göras mellan näringsidkares och andra fysiska personers 
medverkan vid tredjemanskontroll. Inhämtande av tredjemansuppgifter 
från fysiska personer, som inte driver bokföringspliktig verksamhet, bör 
endast komma i fråga i speciella fall. Om t.ex. en person säljer egendom 
av betydande värde till ett företag, vilket medför att det köpande 
töretaget kan dra av s.k. fiktiv mervärdesskatt, bör skattemyndigheten 
bos säljaren kunna hämta in uppgifter och handlingar om rättshand
lingen. I de fall det finns skäl att anta att det är fråga om bokföringsplik
tig verksamhet möter inga hinder att företa en sådan kontroll på samma 
grund som hos andra näringsidkare. Om det emellertid är klart att det är 
fråga om enstaka försäljningar eller ett sådant osjälvständigt uppdragsför
bållande, att inkomsten är hänförlig till inkomst av kapital eller inkomst 
av tjänst, bör det i speciella fall finnas möjlighet att företa en kontroll 
bos privatpersoner. På samma sätt kan det ibland finnas ett uttalat behov 
av att kunna kontrollera rättshandlingar mellan företag och företags
ledare eller närstående till denne. 

I dag fordras särskilda skäl för revision (således även tred
jemansrevision) av annan än bokföringsskyldig eller juridisk person som 
inte är dödsbo. Vi föreslår att det skall krävas särskilda skäl för att 
förelägga en fysisk person som inte är näringsidkare att komma in med 
uppgifter för kontroll av annan än honom själv. 

Vad gäller frågan om vem som skall vara att anse som tredjeman följer 
detta skillnaderna mellan olika skattesubjekt. Anledning saknas därvid att 
göra undantag för bolag där en huvudman har ett avgörande inflytande 
eller bolag som på annat sätt är att betrakta som närstående, då det vid 
tillämpningen av de föreslagna reglerna såväl vid tredska som vid 
sabotagerisk inte torde uppstå några effektivitetsförluster i förhållande till 
reglerna för kontroll av egen skyldighet (jfr avsnitt 5.6.4). 

Kommitten har föreslagit att möjligheten att förelägga tredjeman att 
komma in med uppgifter för kontroll av annans deklarations- och 
uppgiftsskyldighet knyts till förekomsten av en rättshandling mellan 

91 



tredjeman och annan. Motsvarande konstruktion finns i nuvarande Prop. 1993/94: 151 
bestämmelser om tredjemansrevision i 3 kap. 8 § andra stycket TL. 
Regeringen ansluter sig till förslaget i den här delen. 

Skattemyndigheten bör kunna förelägga tredjeman att komma in med 
uppgifter tör kontroll av annan i två olika situationer. Den ena situatio
nen är om föreläggandet avser en viss bestämd typ av rättshandling. 
Skattemyndigheten kan då begära att tredjeman lämnar uppgifter rörande 
denna typ av rättshandling utan att namnge de personer som har företagit 
rättshandlingen. Den andra situationen är när skattemyndigheten vill 
hämta in uppgifter rörande rättshandlingar med en viss bestämd 
skattskyldig. Rättshandlingarna behöver då inte specificeras. Ett 
föreläggande bör även kunna avse att visa upp handling eller lämna över 
kopia av handling rörande rättshandling. 

Om uppgiftsinhämtandet är omfuttande och furdrar att tredjeman måste 
lägga ner ett betydande arbete tör att ställa samman uppgifterna bör 
denne kunna begära att skattemyndigheten biträder vid arbetet eller själv 
utför detta. 

I sammanhanget kan nämnas att vårt förslag rörande taxeringsrevision 
innebär att kontroll av att uppgiftsskyldigheten enligt ett föreläggande 
fullgjorts riktigt och fullständigt kan ske genom revision hos näringsid
kare och annan juridisk person än dödsbo. 

Kommitten har föreslagit att det i taxeringslagen införs en bestämmelse 
om förläggande för tredjeman att lämna uppgifter. Placeringen av 
bestämmelsen i taxeringslagen är ingalunda självklar. Den har tydliga 
likheter med de kontrolluppgifter som enligt lagen om självdeklaration 
och kontrolluppgifter skall lämnas efter föreläggande. Eftersom uppgifter
na syftar till en kontroll av annans taxering är enligt vår mening den 
naturliga placeringen i tredje kapitlet lagen om självdeklaration och 
kontrolluppgifter som reglerar uppgiftsskyldighet till ledning för annans 
taxering. Vi föreslår därtor att uppgiftsskyldigheten utfonnas som en 
kontrolluppgiftsskyldighet och placeras i en ny paragraf, 3 kap. 50 a §, 
i denna lag. 

Som redan nämnts finns i lagen om självdeklaration och kontroll
uppgifter en rad bestämmelser om befogenhet tör skattemyndighet att 
förelägga uppgiftsskyldig att inkomma med kontrolluppgift i skilda 
avseenden. Vid lagens tillkomst överfördes bestämmelserna, i sak 
oförändrade, från den gamla taxeringslagen. Bestämmelserna har vuxit 
fram under lång tid utan att det tagits något samlat grepp om be
stämmelsernas utformning och i vad mån reglerna överlappar varandra. 
Nu när ytterligare en bestämmelse om kontrolluppgiftsskyldighet införs 
accentueras behovet av en teknisk översyn av bestämmelserna. Vi avser 
att senare initiera en sådan översyn. 
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5.5 Undantagande av handlingar m.m. 

Regeringens förslag: Alla handlingar som rör verksamheten 
omfattas i princip av revisionen. 

Möjligheterna att undanta integritetskänsligt material från revision 
utökas. 

På den reviderades begäran omfattar revisionen inte 
- handlingar som inte får beslagtas vid husrannsakan med anled

ning av brott enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, 
- annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens 

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till 
någon annans kännedom och om handlingens skyddsintresse är större 
än dess betydelse för revisionen. 

Om den reviderade och skattemyndigheten är av olika uppfattning 
i fråga om vilket material som får granskas skall materialet förseglas 
och frågan avgöras av länsrätten. 

Motsvarande regler införs för befrielse från skyldighet att lämna 
uppgift. 

Det nuvarande förbudet mot fullföljd av länsrättens beslut slopas. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Kommitten har dock föreslagit uttryckliga bestämmelser om att hand
lingar som innehåller kvalificerade råd i skatterättsliga angelägenheter 
eller tekniska företagshemligheter skall undantas från granskning på den 
enskildes begäran. 

Remissinstanserna: Remissutfallet är övervägande positivt till 
huvuddragen i förslaget. Flera remissinstanser har dock ansett att 
reglerna är väl allmänt hållna. I.Ansrdtten i Stockholms liJn tillstyrker 
förslaget men varnar för svåra gränsdragningsproblem och slitsamma 
tvister. JO avstyrker förslaget och ifrågasätter om inte utredningen gått 
väl långt samt har svårt att acceptera undantaget för råd i skatterättsliga 
angelägenheter. Civilekonomernas Riksförbund motsätter sig undantaget 
för skatterättsliga bedömningar och påpekar att det kommer att vara svårt 
för skattemyndigheten att föra talan då handlingens innehåll är okänt. 
Förbundet motsätter sig att muntliga upplysningar skall kunna ersätta 
uppvisande av dokument. I.Ansrlitten i Kronobergs liJn ifrågasätter om 
undantaget för handlingar som inte får beslagtas med anledning av brott 
skall vara absolut. Revisorsamfundet tillstyrker förslaget men vill ha ett 
uttryckligt undantag för handlingar som omtåttas av revisors tystnads
plikt. Generaltullstyrelsen framför kritik vad gäller undantaget för teknisk 
företagshemlighet. 

Skälen för regeringens förslag: Skattemyndigheten får enligt 3 kap. 
5 § TL förelägga den enskilde att lämna de upplysningar som behövs för 
kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga eller annars 
för hans taxering. Ett föreläggande får avse kontrakt, kontoutdrag, 
räkningar, kvitton eller liknande handlingar som behövs för kontroll av 
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deklarationen. Prop. 1993/94:151 
Enligt nuvarande regler tar länsrätten om det finns synnerliga skäl 

befria den enskilde från att lämna uppgift eller visa upp handling när 
uppgiften eller handlingen avser förhållanden om vilket den enskilde skall 
iaktta tystnad eller särskilda omständigheter i annat fall gör att upp
lysningarna eller handlingarnas innehåll inte bör komma till någon annans 
kännedom (3 kap. 6 § TL). 

Vid revision tar i princip alla handlingar som rör verksamheten 
granskas kap. 11 § TL). Bestämmelser om undantagande av handlingar 
från revision mot&varande dem i 3 kap. 6 § TL finns i 3 kap. 13 § TL. 
Bevissäkringslagen innehåller också en bestämmelse om undantagande av 
handling från bevissäkring. Enligt taxeringslagens regler kan handlingar 
inte förseglas och länsrättens beslut kan inte överklagas. Bevissäkringsla
gen innehåller däremot regler om försegling. Handlingar kan dock i 
undantagsfall granskas innan Iänsrätten prövat frågan, eftersom försegling 
inte behöver ske om granskningsledaren anser att en begäran om 
försegling är uppenbart ogrundad (se t.ex:. RÅ 1991 ref 75) och då det 
saknas en möjlighet till försegling enligt taxeringslagen. Någon fu1lföljds
begränsning finns inte i bevissäkringslagen. 

De rättssäkerhetsgarantier som brukar nämnas är att det vid skatteutred
ningar föreligger absolut sekretess och andra regler till skydd för 
vidarespridning. Enligt 9 kap. 2 § sekretesslagen ( 1980: 100) föreligger 
sekretess i särskilt ärende om kontroll beträffande skatt eller om 
säkringsåtgärd i samband med sådan kontroll. Sekretessen är absolut, 
varmed menas att det inte finns något undantag för prövning av eventuellt 
motstående intresse. Regler till skydd mot vidarespridning finns också i 
bl.a. 2, 3 och 6 §§ taxeringsförordningen (1990: 1236). Bestämmelserna 
innebär att handlingar rörande skatteutredningar får granskas endast av 
de tjänstemän som skattemyndigheten bestämmer samt att handlingarna 
skall skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem. 

Det finns emellertid inte något som hindrar att handlingarna under 
pågående revision eller, i den mån de inte har återsänts eller förstörts, 
översänds till polis- eller åklagarmyndighet om det finns anledning att 
inleda en förundersökning om t.ex. skattebrott (14 kap. 2 § sek
retesslagen). Vidare får uppgift lämnas till annan myndighet, om det är 
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det 
intresse som sekretessen skall skydda (14 kap. 3 § samma lag). 

Revisionspromemorian läggs inte sällan till grund för ärende eller mål 
om skatt och blir därmed processmaterial i ärendet eller målet. I fråga 
om mål i domstol gäller sekretessen även hos domstolen (12 kap. 1 § 
sekretesslagen). Tas uppgift från det sekretesskyddade materialet in i 
domen eller förebringas vid muntlig förhandling upphör emellertid 
sekretessen att gälla såvida domstolen inte förordnar att sekretessen skall 
bestå (12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen). Revisionspromemorian och 
eventuellt bevismaterial finns i akten och domstolen skall på begäran 
pröva om uppgifter ur sådant material skall lämnas ut. 

Av det anförda framgår att skyddet mot vidarespridning inte hindrar att 
en relativt vid krets kan ta kännedom om uppgifter i en skatteutredning. 
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Integritetsskyddet kan inte enbart anses motivera ett skydd mot vidare- Prop. 1993/94: 151 
spridning av uppgifter utan även att myndigheter inte skall få tillgång till 
viss känslig infonnation. Gällande regler ger i dessa avseenden inte ett 
godtagbart skydd för den enskildes integritet. Regeringen ansluter sig 
därför till kommittens uppfattning att möjligheterna att undanta handlin-
gar från skattekontroll bör ökas. 

Kommitten föreslår att bestämmelserna om undantagande av handlingar 
utformas så att handlingar som inte tar tas i beslag enligt 27 kap. 2 § 
rättegångsbalken (RB) och handling till den del den innehåller sådan 
information som ingår i en kvalificerad skatterättslig bedömning, på den 
skattskyldiges begäran skall undantas från revision. Vidare föreslår 
kommitten att handling som innehåller teknisk företagshemlighet skall 
undantas, såvida inte skattekontrollen skulle lida betydande men om 
handlingen inte tar granskas och detta men väger tyngre än skyddet av 
hemligheten. Slutligen föreslås att annan handling, vars innehåll på grund 
av särskilda omständigheter inte bör komma till annans kännedom och 
dess betydelse för revisionen inte är så stort att det överväger skyd
dsintresset, skall undantas. 

Undantaget för handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § RB 
har accepterats av remissinstansema. Däremot har förslagen som tar sikte 
på kvalificerade skatterättsliga bedömningar och tekniska företagshemlig
heter mött en tämligen kraftig kritik. Som kommer att framgå av den 
fortsatta framställningen ställer sig regeringen bakom kommittens 
bedömningar av de motiv som bör bära upp en lagregel om undantagande 
av handlingar och uppgifter. Regeringen menar dock, mot bakgrund av 
den framförda kritiken, att bestämmelsen bör få en något annorlunda 
utformning än den kommitten föreslagit. 

Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt 

Enligt 27 kap. 2 § RB får en handling inte tas i beslag, om det kan antas 
att dess innehåll är sådant att befattningshavare eller annan som avses i 
36 kap. 5 § samma balk inte får höras som vittne om detta och hand
lingen innehas av honom eller den, till förmån för vilken tystnadsplikten 
gäller. Detsamma gäller skriftligt meddelande mellan den närstående och 
någon honom närstående eller mellan sådana närstående inbördes (36 
kap. 3 § RB), om minimistraffet är lägre än två års fängelse. Motsvaran
de bestämmelser angående editionsplikt vid rättegång finns i 38 kap. 2 
§ RB. I 36 kap. 5 § RB nämns bl.a. att advokater, läkare, tandläkare, 
sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och deras biträden 
inte far höras som vittne om sådant som har anförtrotts dem i deras 
yrkesutövning eller som de i samband därmed erfarit. Således får inte 
heller sådana handlingar tas i beslag under förundersökningen, såvida inte 
minimistraffet är två år, vilket endast gäller för de absolut grövsta brotten 
i brottsbalken. Handlingarna omfattas inte heller av editionsplikten. Det 
bör härvid noteras att lägsta straffsats för grovt skattebedrägeri är sex 
månaders fängelse. 

Enligt 20 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller för skriftliga 
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bevis i tillämpliga delar vad som stadgas i 38 kap. 1-5 och 7-9 §§ RB, Prop. 1993/94:151 
dvs. även undantaget för sådant som bl.a. anförtrotts advokater, läkare 
m.fl. Vid taxeringsrevision har emellertid som nyss påpekats revisorn rätt 
att ta del av handlingar som är av betydelse för revisionen oavsett om 
den reviderade skall iaktta tystnad om deras innehåll. 

Detta får den konsekvensen att sådana handlingar som inte omfattas av 
editionsplikten vid skattemål i skattedomstol och inte heller kan tas i 
beslag vid husrannsakan under förundersökning om grovt skattebedrägeri 
omfattas av taxeringsrevision och kan tas i beslag enligt bevissäkringsla
gen. Handlingar som skattemyndigheten har fått tillgång till i skatteutred
ningen kan läggas till grund för åtalsanmälan och det synes inte heller 
föreligga något hinder mot att de överlämnas till polismyndigheten eller 
åklagarmyndigheten. Bevissäkringslagen får även tillämpas om det 
förekommer anledning till misstanke om brott (27 § bevissäkringslagen). 
Detta medför att handlingar som är skyddade vid brottsutredningar om 
t.ex. grovt skattebedrägeri inte är skyddade vid skatteutredningar. 

Detta förhållande är enJigt vår mening inte godtagbart, inte ens med 
hänsyn till den absoluta sekretessen vid skatterevision. Effek
tivitetsförlusten är inte större än att den accepteras vid brottsutredningar 
och den bör därför även kunna accepteras vid skatteutredningar. Vi anser 
att de handlingar som inte får tas i beslag vid husrannsakan i anledning 
av skattebrott också bör vara undantagna vid skatteutredningar. I likhet 
med kommitten anser regeringen att det av lagtexten uttryckligen bör 
framgå att handlingar som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § RB på 
den enskildes begäran skall undantas från revision och föreläggande. 

Annan handling med ett betydande skyddsintresse 

Som redan tidigare nämnts ställer sig regeringen bak.om de motiv 
kommitten för fram för utökade möjligheter till att undanta handlingar 
från revision och föreläggande. Det framstår dock inte som praktiskt 
möjligt eller lämpligt att uttryckligen i lagtexten ange vilka handlingar 
som bör kunna undantas då bedömningen med nödvändighet i stor 
utsträckning måste ske med hänsyn till uppgiftens eller handlingens 
innehåll och då betydelsen av uppgifter i hög grad varierar mellan olika 
slag av skatter och avgifter. 

En bestämmelse vid sidan av undantaget för handlingar som inte får tas 
i beslag enligt 27 kap. 2 § RB bör, med hänsyn till att den skall tillämpas 
över hela det skatterättsliga området, ges en mer generell utformning där 
skyddsintresset som sådant betonas och uttryckligen ställs i förgrunden. 
Regeringen ansluter sig därvid till Lagrådets förslag att bara använda ett 
begrepp - betydande skyddsintresse - för att beteckna de olika omständig
heter som skall medföra att handlingar kan undantas. 

Någon allmän relevansprövning av handlingar bör inte ske. För att en 
handling eller uppgift skall fä undantas granskningen bör det finnas ett 
uttalat skyddsintresse för uppgiften. Om ett grundläggande skyddsintresse 
saknas bör en relevansprövning inte ske. 

Att skyddsintresset skall vara betydande innebär att t.ex. företagshem-
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ligheter och vissa råd i skatterättsliga angelägenheter kan undantas. Även Prop. 1993/94: 151 
mer personliga förhållanden skall kunna beaktas om de har ett mer uttalat 
skyddsbehov. De handlingar och uppgifter som främst kan komma ifråga 
behandlas närmare i det följande. 

Råd i skatterättsliga angelägenheter 

Ett undantag för kvalificerade råd i skatterättsliga angelägenheter kan 
motiveras från skilda utgångspunkter. En av dessa är att detta inte är 
sådana uppgifter som skattemyndigheten har att utreda via den enskilde. 
Klart är även att sådana handlingar som upprättats med anledning av en 
pågående process har ett skyddsintresse till den del de utgör 
skatterättsliga bedömningar och att skattemyndigheten inte har något 
befogat intresse av att få tillgång till dessa i annan mån än den 
skattskyldige väljer att åberopa råden i sina inlagor. Däremot finns inget 
skyddsintresse för handlingar med uppgifter om hur man skall förfara för 
att undgå skatt på ett otillåtet sätt eller handlingar som rör s.k. upplägg. 

En skillnad mellan vad som är skyddsvärt resp. inte är skyddsvärt kan 
dras mellan vad som är den kvalificerade skatterättsliga bedömningen och 
faktauppgifter i det enskilda fallet. De uppgifter som är skyddsvärda 
kommer därför inte att ha någon eller en ytterst liten relevans för den 
faktakontroll som skattemyndigheten har ett befogat intresse att göra. 

Som kommitten påpekar skiftar förhållandena högst avsevärt i 
praktiken. Kommitten menar också att skattemyndigheter och domstolar 
får söka finna en rimlig lösning i de i praktiken förekommande fallen så 
att skattemyndigheten i det enskilda fallet inte får tillgång till sådana 
skatterättsliga ställningstaganden från den granskade eller dennes 
rådgivare som kan vara av betydelse vid en kommande process avseende 
en viss rättsfråga i en taxering. 

I sammanhanget bör påpekas att bestämmelsen inte syftar till att 
domstolen skall pröva handlingar ord för ord även om det kan bli aktuellt 
att delar av en handling undantas granskning. På motsvarande sätt bör 
gälla att om en handling huvudsakligen bedöms utgöra en kvalificerad 
skatterättslig bedömning detta inte hindrar att vissa andra uppgifter ändå 
kan undantas om de saknar relevans för skattekontrollen. 

Företagshemligheter m. m. 

Företagshemligheter - exempelvis uppgifter rörande pågående förhand
lingar - är en av de kategorier som nämns i förarbetena till nuvarande 
regler om undantagande av handlingar. Som kommitten nämnt görs i 
konkurrenslagen (1993:20) undantag för teknisk företagshemlighet. Även 
vid skatte- och avgiftskontroll kan det finnas skäl att undanta tekniska 
företagshemligheter. 

Vid skatte- och avgiftskontroll finns det emellertid ibland mycket starka 
skäl för att få tillgång även till tekniska uppgifter. Behovet är speciellt 
uttalat i tullens verksamhet där tekniska uppgifter och uppgifter om 
ursprung m.m. är direkt nödvändiga för en korrekt klassificering. Även 

7 Riksdagen 199319./. 1 sam/. Nr 151 
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vid kontroll av skattskyldighet enligt lagen om punktskatter och Prop. 1993/94:151 
prisregleringsavgifter kan det vara nödvändigt att få reda på innehållet i 
produkter och dylikt för att få ett rimligt underlag för kontrollen. Det kan 
också vid kontroll av taxerad inkomst enligt taxeringslagen vara 
nödvändigt att få del av tekniska företagshemligheter för att kunna göra 
en rimlighetskontroll av det redovisade resultatet. Behovet av tillgång till 
tekniska företagshemligheter varierar således stort inom skatte- och 
avgiftsområdet liksom från full till full. 

Beträffande företagshemligheter som inte är av teknisk natur kan dessa 
vara svåra att generellt definiera och urskilja från uppgifter som företaget 
bedömer som känsliga ur andra aspekter (jfr definitionen i 1 § lagen 
[1990:409] om skydd för företagshemligheter). Vidare skiftar 
skyddsbehovet mellan olika typer av företag. Det är därför svårt att finna 
enhetliga kriterier för vad som bör skyddas. Behovet av uppgifter för 
skattekontrollen skiftar också här. 

Eftersom kontrollbehovet både vad gäller tekniska företagshemligheter 
och andra företagshemligheter varierar stort inom skatteområdet och från 
fall till fall måste även i dessa fall skyddsvärdet sättas i relation till 
kontrollbehovet vid bedömningen av om en handling bör undantas från 
granskning. 

Ett beaktansvärt skyddsintresse kan förutom företagshemligheter även 
röra uppgifter hos yrkesgrupper som inte omfuttas av rättegångsbalkens 
regler (t.ex. advokater, läkare och präster) men som ägnar sig åt liknande 
verksamheter. Detta kan vara fallet för uppgifter bos t.ex. andra jurister 
än advokater, revisorer, skatterådgivare m. fl. 

Det kan slutligen finnas tillfällen då uppgifter av mer personliga skäl 
har ett betydande skyddsintresse och därför bör kunna undantas om 
betydelsen för kontrollen inte överväger skyddsintresset. Det är här fråga 
om uppgifter som saknar eller har mycket låg relevans för kontrollen. 
Det kant.ex. röra anställdas eller företagsledares personliga förhållanden 
som uppgifter om sjukdomar etc. 

Övriga frågor 

Vid bedömningen av undantagande av handling vars innehåll på grund av 
särskilda omständigheter inte bör komma till någon annans kännedom, 
bör beaktas i vilken utsträckning nödvändiga uppgifter kan erhållas 
genom annan handling eller genom muntlig upplysning. 

Vid bedömningen av om nödvändiga uppgifter kan fås genom annan 
handling eller genom muntlig upplysning bör handlingars karaktär av 
bevismedel beaktas. Om en handling som sådan bar ett högt bevisvärde 
bör detta därför kunna påverka bedömningen. I sammanhanget kan 
påpekas att frågan om uppgifter kan fås genom muntlig upplysning 
kommer att, om utsagan inte accepteras av skattemyndigheten, avgöras 
av domstol som då i regel kommer att bedöma utsagan mot handlingen. 
Om en muntlig utsaga därvid bedöms som tillräcklig bör denna nedteck
nas i protokoll eller dylikt. Bevisvärdet av en sådan anteckning bör 
vanligtvis bli högt. 
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Är den reviderade och skattemyndigheten av olika uppfattning i fråga Prop. 1993/94:151 
om vilket material som får granskas bör materialet förseglas och frågan 
avgöras av länsrätten. 

Huvudregeln vid skatteutredningar är att samtliga handlingar som 
omfattas av kontrollen får granskas. Reglerna om undantagande av 
handlingar eller uppgifter är just undantagsregler. Det är därför och mot 
bakgrund av att endast den granskade känner till de uppgifter som begärs 
undantagna naturligt att bevisbördan för att förutsättningarna för 
undantagande är uppfyllda läggs på honom. Skattemyndigheten kommer 
med nödvändighet ofta endast att kunna argumentera på ett mer 
principiellt plan. Eftersom domstolen kommer att ha möjlighet att gå 
igenom handlingarna kommer den att få ett ökat ansvar för att frågorna 
blir så allsidigt belysta som möjligt utan att uppgifterna blir kända under 
handläggningen. 

Länsrättens beslut om undantagande av handlingar från revision eller 
uppgift från föreläggande kan enligt nuvarande bestämmelser inte 
överklagas utom såvitt avser undantagande av bevismedel enligt 
bevissäkringslagen. Något motiv till denna skillnad i möjligheterna att 
överklaga är svårt att finna. Vi föreslår därför att fullföljdsbegränsningen 
slopas, vilket innebär ändringar i 6 kap. 10 § TL. 

5.6 Tvångsåtgärder 

S.6.1 Allmänt om tvångsåtgärder 

Regeringens förslag: Bevissäkringslagen upphävs och ersätts av en 
ny lag, lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

Bevissäkringslagens system med granskningsledare behålls. 
Förutsättningarna för en tvångsåtgärd preciseras. Tvångsåtgärd 

skall komma ifråga endast om det är nödvändigt samt om nyttan av 
åtgärden överväger det hinder eller annat men som åtgärden för med 
sig. 

En tvångsåtgärd enligt tvångsåtgärdslagen skall normalt föregås 
av domstolsbeslut. När ett sådant beslut inte kan avvaktas skall 
granskningsledaren i fråga om åtgärd i verksamhetslokaler kunna 
fatta ett interimistiskt beslut. 

Granskningsledarens interimistiska beslut om tvångsåtgärd skall 
omedelbart underställas länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål 
pröva om beslutet skall bestå. 

Kommitt~ns förslag: överensstämmer i allt väsentligt med regeringens 
förslag utom såtillvida att kommitten inte föreslagit regler om gransk
ningsledare. 

Rernis.sinstanserna: RSV och RÅ har förordat att systemet med 
granskningsledare behålls. Civilekonomernas Riksförbund och JUSEK 

99 



befarar att förslaget bl.a. vad gäller möjligheten till domstolsprövning Prop. 1993/94:151 
kommer att rorsämra effektiviteten i skatteutredningarna. 

Skälen för regeringens förslag: 

Behovet av tvångsåtgtlrder 

Kontrollen av det stora flertalet skattskyldiga och uppgiftslämnare skall 
som tidigare sagts liksom hittills bygga pA samverkan. I ett mindre antal 
fall behövs dock möjligheter till tvångsåtgärder och det är främst i dessa 
fall som rättssäkerhetsfrågorna ställs på sin spets. Även de som normalt 
fullgör sina skyldigheter på ett lojalt sätt har i händelse av en närmare 
granskning ett berättigat krav på att kunna fl klarhet i skattemyndighetens 
befogenheter. De enskilda skall kunna rorlita sig på att skattemyn
digheternas befogenheter inte vilar på diskretionär grund samt att det 
finns en möjlighet till en objektiv prövning av att befogenheterna utövas 
på ett korrekt sätt. 

Att tvång måste kunna tillgripas i vissa situationer för att skattemyn
digheten skall fl tillgång till räkenskapsmaterial och annat för att 
kontrollera skatt- och uppgiftsskyldigheten kan som redan tidigare 
framhållits inte ifrågasättas. Utan sådana möjligheter skulle de skyl
digheter som åläggs de skattskyldiga och skattemyndighetens möjligheter 
att fatta riktiga beskattningsbeslut i många fall bli illusoriska. En 
avsaknad av tvångsmedel skulle medrora avsevärda effektivitetsffirluster 
och att många oegentligheter skulle undgå upptäckt. Dessutom skulle 
illojala skattskyldiga genom att åsidosätta sina rorfattningsenliga 
skyldigheter komma i ett bättre läge - t.ex. från konkurrenssynpunkt - än 
sådana som fullgör sina åligganden. 

Syftet med tvångsåtgärder är dels att tvinga den tredskande att fullgöra 
sina skyldigheter enligt skatterorfattningarna och dels att hindra den 
granskade att på annat sätt sabotera utredningen. 

Det rorekommer att utredningar om skattebrott och skatteutredningar 
löper parallellt. I regel roregår emellertid skatteutredningen brotts
utredningen och det är ofta nödvändigt att sätta in tvångsåtgärder på ett 
tidigare stadium än då rorutsättningarna ror husrannsakan enligt 
rättegångsbalken är uppfyllda. Det är dessutom angeläget att en revision 
skall kunna genomföras oavsett den reviderades samtycke och utan 
brottsmisstankar ror att revisionsinstitutets karaktär av generell kontrollåt
gärd skall kunna bibehållas. 

Vite 

Att förelägga vid vite är det minst ingripande tvångsmedlet vid tredska. 
Ett beslut om föreläggande vid vite fattas av skattemyndigheten och får 
inte överklagas. Domstolskontrollen kommer emellertid in vid prövning 
av om vitet skall dömas ut. Vid sådan prövning får även vitets lämplighet 
bedömas. Här föreslås inga förändringar. Vite bör med fördel kunna 
användas om sabotagerisk inte föreligger, under förutsättning att vitet kan 
tänkas ha effekt på den som föreläggandet avser, t.ex. en normalt 
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skötsam näringsidkare. Prop. 1993/94:151 
Vitesinstitutet har dock ett begränsat användningsområde. Det är inte 

användbart t.ex. när den uppgiftsskyldige uppger att handlingarna inte 
finns eller när ett utlämnande skulle leda till en mer avsevärd höjning av 
skatten eller när det inte är möjligt att driva in utdömda viten. 

Vitesföreläggande används för närvarande inte särskilt frekvent. 
Förutom att vitesföreläggande inte är användbart i alla situationer kan de 
ur administrativ synvinkel medföra merarbete. Möjligheten att förelägga 
vid vite bör dock utnyttjas i stället för mer ingripande tvångsåtgärder i 
de fall ett föreläggande kan tänkas leda till avsedd effekt. 

Kommitten föreslår inte några förändringar av vitesbestämmelserna. De 
avses även furtsättningsvis ha sin placering utanför tvångsåtgärdslagen i 
taxeringslagen och andra författningar som rör förfarandet på 
skatteområdet. En heltäckande lagreglering av tvångsmedlen vid revision 
och annan kontroll i beskattningsförfarandet samlade i en lag vore enligt 
vår mening att föredra. En sådan ordning skulle dock innebära så 
betydande ingrepp i lagstiftningen att den inte låter sig göra i det h.är 
sammanhanget. 

Stlrskilda tvångsåtgtlrder 

Det finns som tidigare framgått - utöver möjligheten till vitesföreläggande 
- behov av tvångsåtgärder redan under skatteutredningen och detta utan 
att det finns brottsmisstankar. 

Det är viktigt att lagstiftning som rör tvångsåtgärder svarar mot högt 
ställda krav på rättssäkerhet. I bevissäkringslagen har gjorts en del 
ändringar i syfte att stärka rättssäkerheten (jfr prop. 1987 /88:65). En s.k. 
proportionalitetsregel har införts, kraven för eftersökning i bostad i 
förhållande till verksamhetsutrymmen har skärpts och en möjlighet att 
försegla bevismedel som enligt den skattskyldiges mening bör undantas 
från granskning har införts. Dessa ändringar är dock inte tillräckliga. 
Den kvarstående kritiken har framför allt gällt att domstolskontrollen inte 
kommer in förrän i efterhand när det är fråga om åtgärder i verksam
hetslokaler, att det s.k. riskrekvisitet är svagt och att skillnaden mellan 
tredska och sabotagerisk är oklar. Kritik har också riktats mot lagens 
terminologi, vilken skulle leda tanken till förundersökningsförfarandet 
och misstanke om brott. 

Vi föreslår därför att bevissäkringslagen upphävs och ersätts av en ny 
lag, lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, som 
skall reglera samtliga tvångsmedel i beskattningsförfarandet förutom vite. 

Domstolsprövning 

Utgångspunkten för förslaget är att tvångsåtgärder normalt skall föregås 
av domstolsbeslut för att tillförsäkra den enskilde att åtgärden prövas av 
en opartisk instans. 

I regel torde sådana beslut kunna fattas inom något eller några dygn. 
För de fall då skattemyndigheten måste agera omedelbart för att inte 
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kontrolländamålet skall gå förlorat bör granskningsledaren i fråga om Prop. 1993/94:151 
åtgärd i verksamhetslokaler kunna fatta ett interimistiskt beslut som dock 
omedelbart bör underställas länsrättens prövning. Länsrätten skall utan 
dröjsmål pröva om beslutet skall bestå. Därmed torde effektiviteten i 
skatteutredningen inte gå förlorad samtidigt som rättssäkerheten stärks 
betydligt för den granskade. Länsrättens beslut bör kunna överklagas till 
högre instans, såväl av den enskilde som det allmänna. Lagrådet har 
påpekat att frågan om det allmännas besvärsrätt inte är besvarad i alla 
fall. Vi föreslår, förutom en uttrycklig regel om rätt för det allmänna att 
överklaga länsrättens beslut enligt tvångsåtgärdslagen (30 § tvångsåt-
gärdslagen), några ytterligare justeringar i lagtexten i förhållande till 
lagrådsremissen för att tl en tydligare utformning av bestämmelserna om 
överklagande. 

I sabotagefallen torde det oftast kunna befaras att åtgärden inte kan 
genomföras om den som åtgärden riktar sig mot tlr kännedom om denna. 
Länsrätten har i dessa fall möjlighet att med stöd av 10 § andra stycket 
3 förvaltningsproceslagen underlåta att kommunicera ansökan om 
tvångsåtgärd. 

Riskrekvisitet vid fara för sabotage 

Som tidigare nämnts skall tvångsåtgärder tl tillgripas vid tredska och vid 
sabotagerisk. Vid ren tredska finns det inga hinder mot att skattemyn
digheten försöker att tl fram uppgifterna på frivillig väg och att, om 
tvångsåtgärder blir aktuella, den minst ingripande åtgärden, föreläggande 
vid vite, används i första hand. Om särskilda tvångsåtgärder behövs bör 
den enskilde ges möjlighet att yttra sig över skattemyndighetens ansökan 
innan länsrätten avgör frågan. 

Saken kommer däremot i ett annat läge vid sabotagerisk. Det kan då, 
för att utredningsmöjligheterna inte skall gå förlorade, vara nödvändigt 
att tillgripa särskilda tvångsåtgärder utan att den enskilde tlr kännedom 
om detta i förväg. 

Enligt förslaget bör det för att reglerna vid sabotagerisk skall tl 
tillämpas i regel krävas att det finns en påtaglig risk att den reviderade 
kommer att undanhålla eller förvanska handlingar som tlr granskas. 

Riskbedömningen skall göras efter en helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter som kan ha betydelse för frågan. Med uttrycket påtaglig 
risk avses inte att det skall vara fråga om en mer överhängande risk utan 
att risken i det enskilda fallet skall kunna beläggas. Risken skall således 
vara individualiserad och inte enbart allmän. Även om en rad omständig
heter av mer allmän karaktär kan beaktas vid bedömningen bör det 
således finnas någon konkret omständighet i det enskilda fallet som talar 
för sabotagerisk. 

Vid bedömningen av den grad av misstanke som bör krävas har 
proportionalitetsprincipen - dvs. att vikten av tvångsåtgärden skall 
uppväga det intrång eller men som åtgärden innebär - stor betydelse bl.a. 
vad gäller storleken på befarade undandraganden liksom möjligheten till 
alternativa kontrollåtgärder. 
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Gransknings ledare 

Enligt bevissäkringslagen skall skattemyndighetens beslut om tvångsåt
gärder och verkställighet fattas av en granskningsledare. 

Det är angeläget att frågor rörande tvångsåtgärder även fortsättningsvis 
handläggs av särskilt utbildade tjänstemän med hög kompetens. Vi ställer 
oss följaktligen bakom den uppfattning som RSV och RÅ företräder. 
Regler om granskningsledare bör därför föras in i lagen om särskilda 
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

De stirskilda tvångsåtgtirrlerna 

Förslaget till lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet 
omfattar fyra olika typer av tvångsåtgärder: 

1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (avsnitt 5.6.2), 
2. eftersökande och omhändertagande av handlingar ( avsnitt 5.6.3), 
3. granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift 
(avsnitt 5.6.4), 
4. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (avsnitt 
5.6.5). 

S.6.2 Revision i den reviderades verksamhetslokaler 

Regeringens förslag: Om handlingar som omfattas av revision inte 
utan svårighet kan granskas på annan plats än i verksamhetslokaler
na, eller om revisionen fordrar besiktning eller annan granskning 
som inte kan ske på annan plats kan revision få ske tvångsvis i den 
reviderades verksamhetslokaler. Detta gäller endast om den 
reviderade inte lämnar medgivande till sådan granskning, inte 
medverkar på föreskrivet sätt eller vid påtaglig sabotagerisk. 

Endast om det föreligger påtaglig sabotagerisk får tvångsåtgärder 
genomföras utan att den reviderade fått kännedom om vad som skall 
ske. 

Beslut om revision i den reviderades verksamhetslokaler fattas av 
länsrätt på ansökan av granskningsledaren. Granskningsledaren kan 
fatta ett interimistiskt beslut om det finns sabotagerisk. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remis.5instanserna: Förslagen tillstyrks eller lämnas utan erinran av de 

flesta remissinstansema. 
Skälen för regeringens förslag: De enda begränsningarna för tillträde 

till verksamhetslokaler enligt gällande revisionsbestämmelser är att 
revisionen om möjligt skall göras på ett sådant sätt att den inte hindrar 

Prop. 1993/94:151 
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verksamheten för den som revideras och att den inte utan särskilda skäl Prop. 1993/94:151 
får verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 8.00. Skattemyndigheten får, när 
det behövs, bestämma tid och plats för revisionen och den får verkställas 
bos den som skall revideras eller på annan plats. 

Enligt de förslag vi lagt fram i det föregående får revisionen genomfö
ras hos den reviderade om han medger det. Platsen för granskningen av 
handlingar bör i regel kunna bestämmas av revisorn och den granskade 
i samråd med hänsyn till förhållandena i det enskilda fållet. Det kan vara 
till fördel att utföra granskningen hos den reviderade om det är fråga om 
ett omfåttande material eller om revisorn behöver täta kontakter med den 
reviderade för att reda ut oklarheter eller få hjälp med att snabbt hitta 
relevant material. I andra fåll kan det vara förenat med stora svårigheter 
att utföra granskningen där, särskilt om lokalerna är små eller verksam
heten bedrivs i hemmet. Är handlingarna få kan de med fördel tas med 
till den kontrollerande myndighetens lokaler ror granskning. Hos ett stort 
företag är materialet normalt så omfåttande att det av praktiska skäl inte 
kan föras från platsen och det ligger i båda parters intresse att gransk
ningen sker i företagets lokaler. 

Om den reviderade inte lämnar medgivande till revision i verksam
hetslokalema måste myndigheten av effektivitetsskäl i vissa fåll ha 
möjlighet att tvångsvis få genomföra revisionen där. 

Revision i den reviderades lokaler mot dennes vilja bör få företas i 
lokalerna endast om handlingarna inte utan svårighet kan granskas på 
någon annan plats (5 §första stycket tvångsåtgärdslagen). Detta följer av 
att intrång i den granskades lokaler endast får ske när det är nödvändigt 
(jfr 2 kap. 6 och 12 §§ RF). 

Revision i verksamhetslokalerna mot den reviderades vilja bör få ske 
också när den reviderade inte medverkar på föreskrivet sätt, det finns 
risk för att den reviderade kommer att undanhålla eller förvanska de 
handlingar som får granskas eller när ändamålet med revisionen fordrar 
besiktning av byggnad eller lokal, inventering av kassa eller granskning 
av lager eller inventarier. 

Som ett allmänt krav gäller att det skall vara proportionalitet mellan den 
förväntade nyttan av tvångsåtgärden och det men som åtgärden medför 
för den reviderade. I detta ligger att åtgärden inte heller får pågå under 
längre tid än som fordras med hänsyn till ändamålet med revisionen (4 
§ tvångsåtgärdslagen). 

Kravet på att revision skall bygga på samverkan samt domstolspröv
ningen innebär att den reviderade vanligen har kännedom om planerade 
åtgärder innan de beslutas och verkställs. Endast när det finns en påtaglig 
risk för sabotage bör åtgärden få genomföras utan att den reviderade i 
förväg fått reda på vad som skall ske (5 § andra stycket tvångsåtgärdsla
gen). 

Beslut om revision i den reviderades verksamhetslokaler fattas av 
länsrätt på ansökan av granskningsledaren (14 § tvångsåtgärdslagen). 
Granskningsledaren har möjlighet att, om det finns en påtaglig risk att 
handlingar undanskaffas eller förstörs innan länsrätten kan fatta beslut, 
fatta ett interimistiskt beslut (15 § tvångsåtgärdslagen) Det interimistiska 
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beslutet skall omedelbart underställas länsrätten som utan dröjsmål skall Prop. 1993/94:151 
pröva om beslutet skall bestå. 

Vid revision i verksamhetsJokalerna bör granskningsledaren ha 
möjlighet att försegla lokal, utrymme eller annat förvaringsställe om 
handlingarna inte kan föras från platsen och det finns risk för att de 
annars undanhålls eller förvanskas (avsnitt 5.6.5). 

5.6.3 Eftersökande och omhändertagande av handlingar 

Regeringens förslag: När en revision genomförs i den reviderades 
verksamhetslokaler med stöd av tvångsåtgärdslagen tar handling som 
omfattas av revisionen eftersökas och omhändertas, om den inte 
tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål eller det finns en påtaglig 
sabotagerisk. 

När revisionen inte genomförs i den reviderades lokaler tar 
handling eftersökas och omhändertas i verksamhetslokalema, om 
föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller vid påtaglig 
sabotagerisk. Vid påtaglig sabotagerisk tar åtgärden genomföras 
utan att den reviderade fått kännedom om att revisionen skall ske. 

Om det föreligger särskild anledning att anta att handlingar 
förvaras på annat ställe än i den reviderades verksamhetslokal får de 
eftersökas och omhändertas även på sådant ställe. 

Även handlingar som omfattas av föreläggande skall utan att det 
är fråga om revision ta eftersökas och omhändertas för granskning, 
om föreläggandet inte följts och det finns särskild anledning att anta 
att handlingarna finns hos den förelagde. 

Beslut om eftersökande och omhändertagande fattas av gransk
ningsledaren när revisionen sker i verksamhetslokalema med stöd av 
tvångsåtgärdslagen och i annat fall av länsrätt på ansökan av 
granskningsledaren. Granskningsledaren kan fatta ett interimistiskt 
beslut om det finns sabotagerisk. 

KommitMns förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med rege
ringens. 

Remissinstansema: Remissutfallet har varit i huvudsak positivt till 
förslagen. 

Skälen för regeringens förslag: När en revision sker i den reviderades 
verksamhetslokaler med stöd av tvångsåtgärdslagen är det uppenbart att 
det behövs en möjlighet att eftersöka handlingar som omfattas av 
revisionen i verksamhetslokalema och att omhänderta dem. I sådana 
situationer bör för att en handling skall få eftersökas och omhändertas 
krävas antingen att handlingen inte tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål 
eller att det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls eller 
förvanskas (6 § första stycket tvångsåtgärdslagen). 

Även om den reviderade samtyckt till att revisionen genomförs i hans 
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verksamhetslokaler kan han motsätta sig att en viss handling granskas. Prop. 1993/94: 151 
Också i en sådan situation är det rimligt att handlingen får omhändertas 
om den behövs för revisionen (6 §andra stycket tvångsåtgärdslagen). Om 
den reviderade invänder att handlingen bör undantas granskning skall den 
omedelbart förseglas och ställas till länsrättens förfogande för prövning 
om den skall undantas (se avsnitt 5.5 och 17 § tvångsåtgärdslagen). 

Beslut om eftersökande och omhändertagande av handlingar enligt 6 § 
tvångsåtgärdslagen fattas av granskningsledaren ( 14 § andra stycket 
tvångsåtgärdslagen). Granskningsledarens beslut kan överklagas till 
länsrätt (29 § tvångsåtgärdslagen). 

Om revisionen sker i den reviderades verksamhetslokaler med stöd av 
samtycke bör inte beskattningsmyndigheten mot den reviderades vilja fritt 
få eftersöka handlingar. Inslaget av tvång blir i detta läge så markant att 
det inte längre är rimligt att tala om revision i samverkan. Eftersökning 
av handlingar mot den reviderades vilja bör därför alltid föregås av ett 
beslut enligt 5 § tvångsåtgärdslagen. Granskningsledaren kan fatta ett 
interimistiskt beslut om eftersökande i verksamhetslokalema om det finns 
en påtaglig risk för att handling som har betydelse för kontrollen 
undanskaffas eller förstörs (15 § första stycket tvångsåtgärdslagen). 
Beslutet skall omedelbart underställas länsrättens prövning. 

Vi har ovan föreslagit regler om eftersökande och omhändertagande 
vid revision i den reviderades verksamhetslokaler. Även i det fall 
granskningen av handlingar inte sker i den reviderades verksam
hetslokaler är det rimligt att handlingar får eftersökas i verksam
hetslokalema och omhändertas. Förutsättningarna för eftersökande och 
omhändertagande i ett sådant fall bör motsvara de som föreslås vid 
eftersökande och omhändertagande vid revision i verksamhetslokalema. 
En handling bör alltså fl eftersökas i verksamhetslokalerna och omhän
dertas för granskning om ett föreläggande att lämna ut handlingen inte 
följs eller om det finns en påtaglig sabotagerisk (7 § tvångsåtgärdslagen). 

Gemensamt för samtliga tvångsåtgärder enligt förslaget är att de, när 
de avser den som är bokföringsskyldig eller skyldig att föra räkenskaper 
enligt jordbruksbokföringslagen (1979: 141) eller avser juridisk person 
som inte är dödsbo, rar verkställas i de verksamhel<;lokaler, som 
disponeras av den mot vilken åtgärden beslutats. Revisorn har då också 
tillträde till de markområden, transportmedel, förvaringsplatser eller 
andra utrymmen som används i verksamheten. För de fall då det kan 
antas att handlingar av betydelse för revisionen förvaras på annan plats 
kan det av effektivitetsskäl vara nödvändigt att åtgärder får verkställas 
även där. För att verkstäJlighet skall fl ske på sådan plats bör emellertid 
fordras att det finns särskild anledning att anta att handlingar som 
omfattas av revisionen förvaras där (8 § tvångsåtgärdslagen). 

I detta sammanhang bör påpekas att eftersökande och omhändertagande 
av handlingar på annan plats än i verksamhetslokaler typiskt sätt kan 
sägas tillhöra de mer integritetskränkande åtgärderna varför propor
tionalitetsprincipen här kommer att få en stor betydelse. Eftersom detta 
innebär att vikten av åtgärden skall uppväga det intrång eller annat men 
som åtgärden innebär för den reviderade, bör möjligheten således 
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tillämpas med försiktighet. Prop. 1993/94:151 
Även handlingar som omfattas av ett föreläggande enligt någon av de 

lagar som räknas upp i 1 § tvångsåtgärdslagen, bör av effektivitetsskäl 
kunna eftersökas och omhändertas av skattemyndigheten om föreläggan
det inte följts. Det bör därvid krävas att det finns särskilda skäl att anta 
att handlingen finns hos den förelagde (9 § tvångsåtgärdslagen). 

Reglerna om skatteutredningar bygger i första hand på samverkan. Den 
reviderade kommer därför att i normala fall ha god kännedom om hur 
utredningen kommer att bedrivas. Även i de fall åtgärder skall beslutas 
av domstol kommer myndighetens ansökningar enligt förvaltningsprocess
lagens regler att kommuniceras med den granskade. I vissa fall där risken 
är påtaglig att handlingar förstörs eller att utredningen annars saboteras 
måste det, för att ändamålet med åtgärden inte skall gå förlorat, tillåtas 
att åtgärder vidtas utan förvarning (jfr 10 § andra stycket 3 förvaltnings
processlagen). 

Att tvångsvis utföra en mer omfattande granskning hos en privatperson 
är så gott som alltid starkt integritetskränkande och myndigheternas 
befogenheter i detta hänseende bör därför omgärdas av starka rättsäker
hetsgarantier. 

I detta sammanhang måste möjligheten att göra husrannsakan i 
brottsutredningar beaktas. En husrannsakan kräver att någon är skäligen 
misstänkt för brott. 

Den möjlighet som i praktiken kan bli aktuell i skatteutredningar är att 
eftersöka och omhänderta handlingar hos privatpersoner. Vårt förslag 
innebär att sådan kontroll skall få ske om den enskilde inte följt ett 
föreläggande och det finns särskild anledning att anta att handlingen finns 
hos honom. De effektivitetsförluster som kan uppkomma på grund av 
kravet på föregående föreläggande är rimliga i förhållande till rättssäker
hetsintresset, särskilt då husrannsakan kan komma i fråga vid 
brottsmisstanke. 
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5.6.4 Granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift Prop. 1993/94:151 

Regeringens förslag: Hos den som kan föreläggas att lämna 
kontrolluppgift om rättshandling får granskning utan föregående 
föreläggande ske, om det finns särskild anledning att anta att 
handlingar av betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att 
påträffas och att en utredning skulle försvåras av ett roreläggande 
och det finns ett betydande utredningsintresse ror kontrollen. 

Granskningen får ske i verksamhetslokalerna om de handlingar 
som skall granskas inte utan svårighet kan granskas på annan plats. 

Beslut om granskning utan roregående föreläggande om kontroll
uppgift fattas av länsrätten. Granskningsledaren kan om det finns 
sabotagerisk fatta ett interimistiskt beslut om granskning. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstansema: De flesta remissinstanser har tillstyrkt eller inte 

haft något att erinra mot rorslagen (jfr de synpunkter som angetts under 
avsnitt 5.5). 

Skälen för regeringens förslag: Behovet av och syftet med tred
jemanskontroll har behandlats tidigare (avsnitten 5.3.1 och 5.4). I 
enlighet med vad som angetts där skall kontrollen i första hand ske 
genom att tredjeman roreläggs att lämna kontrolluppgift. Ett föreläggande 
kan avse att lämna uppgift antingen om viss bestämd rättshandling mellan 
tredjeman och annan person eller rättshandling mellan tredjeman och viss 
angiven person. 

I vissa fall kan det vara motiverat att inleda en tredjemanskontroll utan 
föregående föreläggande att lämna kontrolluppgift. Så kan vara fallet när 
sabotagerisk föreligger antingen hos tredjeman eller hos den uppgifterna 
avser. Regeln har utformats så att granskning av räkenskaper och andra 
handlingar som rör verksamheten får ske utan föregående föreläggande 
att lämna kontrolluppgift, om det finns särskild anledning att anta att en 
utredning försvåras av ett roreläggande och att handlingar av betydelse 
för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas samt det finns ett 
betydande utredningsintresse ror kontrollen (10 § tvångsåtgärdslagen). 
Samtliga dessa förutsättningar skall vara uppfyllda för att granskning utan 
föregående föreläggande skall få ske. Beträffande de närmare övervägan
dena och utformningen av reglerna hänvisas till författningskommentaren. 

Beslut om granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift 
fattas av länsrätt på ansökan av granskningsledaren (14 § tvångsåtgärdsla
gen). Om det finns en påtaglig risk för att handlingar som har betydelse 
för kontrollen undanskaffas eller förstörs innan länsrätten kan fatta beslut 
får granskningsledaren fatta ett interimistiskt beslut. Ett sådant beslut 
skall omedelbart underställas länsrätten (15 § tvångsåtgärdslagen). 
Länsrätten skall utan dröjsmål besluta om tvångsåtgärden skall bestå. 
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5.6.5 Försegling 

Regeringens förslag: Vid revision eller granskning utan föregående 
föreläggande om kontrolluppgift får lokal, förvaringsplats eller annat 
utrymme förseglas, om de handlingar som skall granskas inte kan 
föras från platsen och det kan befaras att de annars undanhålls eller 
förvanskas. 

Försegling får också ske i annat fäll om handlingar som skall 
omhändertas inte omedelbart kan föras från platsen och det kan 
befaras att de annars undanhålls eller förvanskas. 

Beslut om rorsegling fattas av granskningsledaren. Beslutet kan 
överklagas till länsrätt. 

Kommitt~n.s förslag: överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag. Kommitten föreslår dock inte att försegling skall kunna ske vid 
granskning utan föregående roreläggande. 

Remissin.stansema: Förslaget i den här delen har inte särskilt berörts 
av remissinstansema. 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om försegling finns i 
5 § bevissäkringslagen. Även i tvångsåtgärdslagen är bestämmelser om 
försegling nödvändiga. 

Beslut om försegling föreslås få rattas om vid revision eller granskning 
utan föregående föreläggande om kontrolluppgift de handlingar som skall 
granskas inte kan föras från platsen och det kan befuras att de annars 
undanhålls eller förvanskas (13 § tvångsåtgärdslagen). Försegling kan 
komma i fråga också i annat fall då handlingar som skall omhändertas 
inte omedelbart kan töras från platsen. Så kan vara fallet när det fattats 
beslut om eftersökning och omhändertagande av handlingar men det 
uppmärksammas när åtgärden verkställs att alla handlingar inte omedel
bart kan föras från platsen. 

I lagrådsremissen lämnades inte något förslag om försegling vid 
granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift. Granskning 
utan föregående föreläggande om kontrolluppgift är emellertid en åtgärd 
som har mycket gemensamt med revision. Skillnaden är att en granskning 
utan föregående föreläggande om kontrolluppgift är mer begränsad än en 
revision. Det kan vid granskning utan föregående föreläggande om 
kontrolluppgift i likhet med revision uppkomma situationer när en lokal, 
törvaringsplats eller annat utrymme behöver kunna förseglas, t.ex. när 
granskningen inte kan genomföras på en dag, de handlingar som skall 
granskas inte kan föras från plats och det finns sabotagerisk. Vi föreslår 
därför att försegling tlr ske såväl vid revision som vid granskning utan 
föregående föreläggande om kontrolluppgift. Förslaget föranleder att 
bestämmelserna om försegling och granskning utan föregående föreläg
gande om kontrolluppgift disponeras om i rorhållande till lagråds
remissens förslag. 

Prop. 1993/94:151 
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Beslut om försegling får fattas av granskningsledaren. Granskningsleda- Prop. 1993/94: 151 
rens beslut kan överklagas till länsrätt (14 § tvångsåtgärdslagen). 

5. 7 Förfarande- och verkställighetsfrågor vid tvångsåtgärder 

Regeringens förslag: Beslut om tvångsåtgärder skall verkställas av 
kronofogdemyndigheten på begäran av granskningsledaren. Gransk
ningsledaren skall dock få verkställa åtgärder i verksamhetslokaler 
om detta kan ske obehindrat. 

Beslut om tvångsåtgärder får verkställas omedelbart om inte annat 
följer av beslutet. Har verkställigheten inte påbörjats inom en månad 
har beslutet förfallit. 

De som berörs av beslutet skall - utom i rena undantagsfall - före 
verkställighet ha underrättats om beslutet och beretts tillfälle att 
närvara samt att tillkalla ombud eller biträde. 

över verkställighet av beslut skalJ utfärdas bevis om vad som 
förekommit vid verkställandet. 

Särskilda regler tör att stärka datasäkerheten och integritetsskyddet 
i samband med granskning av ADB-upptagningar införs. 

Kommitt~ns förslag: överensstämmer med regeringens. 
Remi~instansema: I den mån remissinstanserna yttrat sig särskilt över 

den här delen har kritiken rört behovet av klarlägganden och detalj frågor. 
Skälen för regeringens förslag: Förslaget motsvarar i sina huvuddrag 

gällande rätt enligt bevissäkringslagen. De ändringar som föreslås gäller 
framför allt bestämmelserna om särskilt tillkallat vittne och regler tör att 
stärka säkerheten i informationssystemen och den enskildes integritet vid 
åtgärder som rör data. 

Enligt 9 § bevissäkringslagen gäller att den granskade eller annan hos 
vilken verkställighet skall ske skall beredas tillfälle att inställa sig till 
förrättningen innan beslut om bevissäkring verkställs. Om dessa personer 
inte utan nämnvärt uppskov kan kallas till förrättningen eller inställa sig 
vid denna får verkställighet ändå ske om ett särskilt tillkallat vittne är 
närvarande. Om det är fråga om eftersökning får dock i vissa fall 
förrättningen genomföras endast om det kan antas att den granskade eller 
annan försöker förhala granskningen eller att den av annat skäl kommer 
att försenas. 

Vi föreslår att den hos vilken åtgärden skall genomföras eller som 
annars berörs av beslutet före verkställighet skall ha underrättats om 
beslutet och beretts tillfälle att tillkalla biträde samt att närvara person
ligen eller genom ställföreträdare eller ombud. Om den som har rätt att 
närvara inte har underrättats om åtgärden skalJ verkställighet endast få 
ske om det föreligger synnerliga skäl. Undantaget är bl.a. avsett för 
sådana fall där den som skall underrättas håller sig undan eller annars 
gör sig oanträffbar. 
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De regler som föreslås beträffande informationssäkerheten och skyddet Prop. 1993/94: 151 
för den enskildes personliga integritet i samband med granskning av 
ADB-register innebär ett förbud mot granskning via telenät och att 
terminaler får användas hos den granskade endast om det är nödvändigt. 
Granskningen kommer därför i regel att ske mot en kopia. Förslaget 
innehåller även en proportionalitetsregel som är utformad särskilt med 
tanke på ADB-området. 

5.8 Internationella frågor 

Internationellt informationsutbyte 

Sverige har i bilaterala och multilaterala konventioner förbundit sig att 
utbyta information om skattskyldiga med ett stort antal länder. Oftast 
regleras informationsutbytet med en klausul i skatteavtalet vanligen 
utformad i nära anslutning till artikel 26 i OECD:s modellavtal. Mellan 
de nordiska länderna gäller emellertid ett särskilt handräckningsavtal. 
Sverige har också ratificierat det av OECD och Europarådet initierade 
multilaterala handräckningsavtalet. Om Sverige går med i EU kommer 
EG:s handräckningsdirektiv från 1977 att gälla för handräckningsärenden 
mellan Sverige och de länder som då är med i unionen. 

Den svenska utredningen skall enligt träffade avtal bedrivas med de 
medel som står till förfogande vid svenska skatteutredningar. 

Kontrollverksamhet som bedrivs för andra länders räkning är i regel att 
hänföra till tredjemanskontroll då den som kontrollen egentligen avser är 
ett skattesubjekt utanför Sverige. Svenska myndigheter biträder den 
utländska myndigheten och uppträder som motpart till den granskade 
tredjemannen. 

De vanligaste formerna för mellanstatligt informationsutbyte - bortsett 
från det automatiska uppgiftslämnandet som saknar intresse i detta 
sammanhang - är uppgiftslämnande på begäran och spontant 
uppgiftslämnande. En annan samarbetsform som berörs av de föreslagna 
revisionsbestämmelsema är medverkan vid utländsk skatteutredning. 
Sverige har även försökt bidra till ett förbättrat informationsutbyte med 
andra länder genom att teckna avtal om simultana revisioner och 
medverkan av ett annat lands tjänstemän vid revision. Uppgiftslämnande 
på begäran sker oftast genom tredjemansrevision medan övriga nämnda 
samarbetsformer innehåller större eller mindre inslag av tred
jemanskontroll. I det följande skall de föreslagna reglerna för skatteutred
ningar belysas mot bakgrund av den kontrollverksamhet svenska 
myndigheter bedriver för utländska skatteförvaltningar. 

Uppgiftslämnande på begäran eller spolllant 

När en annan stat begär uppgifter om en viss skattskyldig eller en viss 
transaktion kan informationen mera sällan inhämtas ur offentliga register 
eller ur material som finns tillgängligt hos skatteförvaltningen. I det stora 
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flertalet fall bar en sådan begäran föranlett den svenska myndigheten att Prop. 1993/94: 151 
göra en revision bos det företag där informationen finns. En spontan 
kontrolluppgift lämnas om en svensk myndighet i samband med 
granskning, vanligen revision, påträffar information som bedöms vara av 
intressse för en avtalspartner. 

När en svensk myndighet har översänt infurmation om skatt till en 
utländsk myndighet skall samma uppgift tillställas den som uppgiften har 
hämtats hos. I underrättelsen skall även anges till vilken utländsk 
myndighet uppgiften har översänts (9 § lagen [1990:314) om ömsesidig 
handräckning i skatteärenden, handräckningslagen). Underrättelsen kan 
underlåtas endast om den är uppenbart obehövlig eller det kan befaras att 
den skulle försvåra genomförandet av den utländska myndighetens 
utredning eller beslut i skatteärendet. De utländska myndigheterna anser 
ofta att deras utredning äventyras av en underrättelse och det är således 
inte ovanligt att uppgiftslämnaren inte tlr besked om vem som avses med 
uppgiften och vilket land som begärt den. 

Vi föreslår att tredjemanskontroll normalt skall ske genom föreläggan
de. Genom detta kommer tredjeman i regel att t1 kännedom om vilka 
uppgifter skattemyndigheten söker redan genom föreläggandet. Möjlighe
ten att rent faktiskt underlåta att skicka en underrättelse enligt hand
räckningslagen kommer då att minska. Om skattemyndigheten redan i 
föreläggandet anger att uppgiften skall skickas till en viss utländsk 
myndighet torde en särskild underrättelse enligt handräckningslagen vara 
obehövlig. 

I de fall det på grund av särskilda omständigheter finns skäl att 
genomföra en tredjemanskontroll utan föregående föreläggande måste 
svensk skattemyndighet precis som vid helt nationella granskningar kunna 
motivera detta inför domstol. 

Samtidiga revisioner 

Enligt handräckningslagen skall med handräckning förstås bl.a. utbyte av 
upplysningar vid samtidiga skatteutredningar. En sådan kontroll innebär 
att två eller flera stater var och en inom sitt territorium genomför 
samtidiga och samordnade revisioner av företagen inom en koncern eller 
företagsgrupp. Det kan vid dessa kontroller vara svårt att se tör vems 
räkning en viss uppgift samlas in eftersom de svenska och utländska 
skatteintressena ofta blir sammanflätade. 

Särregleringen vid tredjemanskontroll har motiverats med att den 
enskildes integritet förtjänar ett starkare skydd vid kontroll av om annan 
fullgjort sina skyldigheter än vid kontroll av egen skyldighet. Eftersom 
ett av de grundläggande syftena vid samtidiga revisioner avser kontroll 
av egen skattskyldighet kommer den i Sverige kontrollerade på grund av 
granskningen av skyldigheter som åligger honom att behöva lämna 
uppgifter av sådan omfattning att de skäl som ligger bakom de särskilda 
reglerna om tredjemanskontroll faller bort. Reglerna om tredjemanskon-
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troll bör därför inte tillämpas om kontrollen av egna skyldigheter utgör Prop. 1993/94:151 
en betydande del av kontrollen. 

5. 9 övriga lagändringar 

Regeringem rnrslag: De ändringar som föreslås i detta avsnitt 
(avsnitt 5) skall i sina huvuddrag gälla generellt vid alla skatteutred
ningar. 

KommitUm rnrslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remis.sinstanserna: Förslaget har, förutom i vissa enskildheter som 

kommer att behandlas senare, inte mött någon kritik. Generaltullstyrelsen 
har dock varit kritisk till de föreslagna ändringarna i tullagen 
(1987:1065). 

Skälen för regeringem förslag: Vi har tidigare diskuterat frågor om 
rättssäkerhet vid beskattningen främst mot bakgrund av de förfarande
regler som gäller eller föreslagits gälla vid inkomsttaxering. I praktiken 
kan samma bokförings- och affärshandlingar granskas för kontroll av 
olika skatter. De principiella överväganden som gjorts har således i sina 
huvuddrag samma relevans för och är lika angelägna beträffande andra 
utredningar om skatter och sådana avgifter som statsrättsligt utgör 
skatter. Följdändringar fordras därför även i övrig lagstiftning som 
innehåller motsvarande förfaranderegler. 

Sådana bestämmelser återfinns i uppbördslagen (1953:272), Jagen 
(1958:295) om sjömansskatt och den nya mervärdesskattelag som föreslås 
i prop. 1993/94:99, lagen (1984: 151) om punktskatter och pris
regleringsavgifter, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare samt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll
uppgifter. Även tullagen (1987: 1065) innehåller sådana förfaranderegler. 

De lagar som är aktuella att ändra har tillkommit under olika tider och 
innehåller specialregler som tar sikte på situationer som är utmärkande 
för lagarnas tillämpningsområde. Även om de mer principella stadgan
dena genomgående går att återfinna i någon form har detta medfört att 
bestämmelserna fått en mycket skiftande utformning, vilket är till men 
för tillgängligheten och överskådligheten. Regler som är utmärkande och 
nödvändiga för speciallagens område bör finnas kvar. Vi föreslår dock 
som ett led i att stärka rättssäkerheten, att taxeringslagens systematik och 
formuleringar i ökad utsträckning får prägla liknande lagstiftning. Detta 
gäller främst reglerna om föreläggande och revision där variationerna är 
som störst. Inte minst för den enskilde torde en större enhetlighet 
innebära att jämförelser mellan regelsystemen underlättas. En har
monisering av reglerna kan även i viss mån underlätta och främja 
effektiviteten och enhetligheten i rättstillämpningen. 

De flesta följdändringarna är endast av redaktionell natur. I vissa full 
föreslås även att en motsvarighet till taxeringsbesök skall införas. I dessa 
delar hänvisas till författningskömmentaren och förslaget till ändringar i 

8 Riksdag<'n !993i94. I sam/. Nr 151 
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lagstiftningen. Prop. 1993/94:151 
I det följande skall några ytterligare kommentarer ges till de föreslagna 

ändringarna i mervärdesskattelagen, lagen om punktskatter och pris
regleringsavgifter, tullagen och lagen om självdeklaration och kontroll
uppgifter. 

5.9.1 Mervärdesskattelagen 

Regeringens förslag: Reglerna om mervärdesskatteutredningar 
utformas efter mönster från motsvarande regler i taxeringslagen och 
lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med rege
ringens. 

Remis.sinstamerna har inte haft något att erinra mot förslaget. RSV 
anser dock att revision skall kunna ske hos fysiska personer när dessa är 
ombud för utländska skattskyldiga utan fust driftsställe eller bosättning 
här i landet. 

Skälen för regeringens förslag: Förslaget till ny mervärdesskattelag 
innehåller - liksom nuvarande lag om mervärdeskatt - både materiella 
regler och förfaranderegler rörande mervärdesskatt. Regler om 
skattekontroll återfinns i 17 kap. i den nya mervärdesskattelagen och i 
25-29 §§ lagen (1968:430) om mervärdeskatt. I det följande hänvisas 
enbart till förslaget om ny mervärdesskattelag (ML). 

Skattemyndigheten får enligt 17 kap. 2 § ML förelägga en dek
larationsskyldig att lämna upplysningar till ledning för beskattningen av 
honom själv. Enligt 5 § samma kapitel får näringsidkare föreläggas att 
lämna uppgifter om skattepliktig omsättning av varor eller tjänster som 
han förvärvat av, sålt till eller tillhandhållit andra näringsidkare, alltså 
uppgifter för tredjemanskontroll. Dessa bestämmelser bör utformas med 
bestämmelserna i 3 kap. 5 § TL och 3 kap. 50 a § LSK som förebild. 
Även begreppet kontrolluppgift bör föras in i mervärdesskattelagen för 
att tydliggöra att det är fråga om en uppgiftsskyldighet till ledning för 
beskattning av någon annan än uppgiftslämnaren själv (jfr 3 kap. 1 § 
LSK). 

En utländsk företagare som är skattskyldig i Sverige skall enligt 22 kap. 
6 § ML i vissa fall företrädas av en av skattemyndigheten godkänd 
representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av den utländske 
företagaren svara för redovisningen av skatt för den verksamhet som 
skattskyldigheten omfattar och i övrigt företräda den utländske företaga
ren i frågor om skatt enligt lagen. Underlaget för kontroll av skatten skall 
finnas tillgängligt hos representanten. Vi anser med hänsyn till den starka 
anknytning representanten har till den utländske företagaren och att 
underlaget för kontrollen skall finnas hos representanten att en revision 
av representanten bör kunna ske oavsett om representanten i sig är en 
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privatperson eller inte. Revision bör även fortsättningsvis få göras för att Prop. 1993/94:151 
kontrollera om uppgifter som lämnats i en registreringsanmälan är riktiga 
och fullständiga. Den föreslagna bestämmelsen i 17 kap. 7 § ML avviker 
i dessa båda avseenden från motsvarande bestämmelse i 3 kap. 8 § TL. 

5.9.2 Lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter 

Regeringens förslag: Reglerna om revision utformas efter mönster 
av vad som föreslås beträffande taxeringslagen. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med rege
ringens. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget förutom 
att RSV ansett det angeläget att en möjlighet till revision tillskapas för 
den som med stöd av 28 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt 
ansöker om återbetalning eller kompensation för sådan skatt. 

Skälen för regeringens förslag: Lagen (1984: 151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter, LPP, är en förfarandelag för i lagen angivna lagar 
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lagens tredje kapitel 
innehåller bestämmelser om skattekontroll. 

Den skattskyldige är skyldig att redovisa skatten till beskattningsmyn
digheten genom att lämna en deklaration. Vid granskningen av dek
larationen får beskattningsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige 
att lämna de upplysningar som behövs för kont.roll av att lämnade 
uppgifter är riktiga eller annars för beskattningen (3 kap. 3 § LPP). 
Föreläggandet tar även avse prov och beskrivning på varor som används, 
säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten. Beskattningsmyn
digheten tar vidare förelägga den deklarationsskyldige att visa upp de 
handlingar som behövs för kontroll av deklarationen. Föreläggande får 
förenas med vite om det finns anledning att anta att den skattskyldige 
annars inte följer föreläggandet. Även den som utan att vara dek
larationsskyldig tillverkar, bearbetar, säljer eller distribuerar skatteplik
tiga varor eller idkar handel med varor som används vid framställning av 
skattepliktiga varor, får föreläggas att lämna uppgifter eller visa upp 
handling. Detta gäller också den som bedriver förmedlingsverksamhet 
eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet att uppgifter som behövs 
för skattekontrollen kan hämtas ur anteckningar eller andra handlingar 
som hör till verksamheten (3 kap. 5 § LPP). 

Vi föreslår att bestämmelsen i 3 kap. 5 § LPP om föreläggande vid 
tredjemanskontroll skall utformas efter mönster från den föreslagna 
bestämmelsen om uppgiftsskyldighet i 3 kap. 50 a § LSK (se avsnitt 
5.4.) Precis som i mervärdesskattelagen bör begreppet kontrolluppgift 
införas i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

Vad gäller möjligheten till skatterevision föreslår vi att taxeringslagens 

115 



furmuleringar och disposition används även i lagen om punktskatter och Prop. 1993/94: 151 
prisregleringsavgifter. Beträffunde de materiella ändringar som blir 
aktuella kan följande särskilt anmärkas. 

Enligt nuvarande regler om skatterevision kan revisionsåtgärder vidtas 
mot den som är skattskyldig eller den som skäligen kan antas vara detta 
eller den som avses i 3 kap. 5 § LPP. Sistnämnda bestämmelse gäller 
den som utan att vara deklarationspliktig tillverkar, bearbetar, säljer eller 
distribuerar skattepliktiga varor eller idkar handel med varor, som 
används vid framställning av skattepliktiga varor. Bestämmelsen gäller 
också den som bedriver förmedlingsverksamhet eller annan verksamhet 
av sådan beskaffenhet att uppgifter som behövs för skattekontrollen kan 
hämtas ur anteckningar eller andra handlingar som hör till verksamheten. 
I enlighet med vad vi föreslagit på taxeringsomn\det bör revision ta ske 
hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig eller räkenskaps
skyldig samt hos annan juridisk person än dödsbo. 

Att skatterevision enligt nuvarande regler tar företas hos den som avses 
i 3 kap. 5 § LPP innebär ett tillåtande av tredjemansrevisioner. Vi 
föreslår här i enlighet med vad som föreslagits tidigare beträffunde 
taxeringsrevision att denna möjlighet till revision utan föregående 
föreläggande tas bort. Att granskning utan föregående föreläggande om 
kontrolluppgift kan ske framgår av 10 § i den föreslagna tvångsåtgärdsla
gen. 

RSV har begärt att en möjlighet införs att göra revision hos den som 
med stöd av 28 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt ansöker om 
återbetalning eller kompensation av sådan skatt. 

En utgångspunkt för våra förslag är att revision skall ta ske för att 
kontrollera att den enskilde fullgjort sina skyldigheter enligt 
skatteförfattningarna. I mervärdesskattehänseende får revision göras för 
att kontrollera att den som anmält sig för registrering lämnat riktiga och 
fullständiga uppgifter. Även i ansökningsfall där den sökande ju är 
skyldig att lämna korrekta uppgifter bör detta anses som en sådan 
skyldighet som kan motivera en revision. En generell regel om detta bör 
därför införas i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

Vad gäller revisionsreglema i lagen om punktskatter och pris
regleringsavgifter i övrigt föreslår vi att dessa omstruktureras med 
taxeringslagen som förebild och att ändringarna med det undantag som 
nämnts ovan förs in i lagen. Även reglerna om undantagande av 
handlingar bör ändras med förslaget till ändringar i taxeringslagen som 
förebild. Beträffunde de allmänna motiveringar som ligger bakom de 
materiella ändringarna hänvisas till vad som anförts tidigare beträffun
de taxeringslagen. 

116 



S.9.3 Tullagen 

Regeringens förslag: Reglerna om efterkontroll i 75 och 76 §§ 
tullagen utformas efter motsvarande regler i taxeringslagen, varvid 
bl.a. en åtskillnad skall göras mellan åtgärder som sker med stöd av 
tvång och sådana som bygger på frivillighet. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med rege
ringens. 

Remissinstansema: Förutom Generaltullstyrelsen (GIS) som varit 
kritisk, har remissinstanserna inte närmare yttrat sig över ffirslaget. GI'S 
menar att ett genomförande av förslagen kan komma att i icke oväsentlig 
grad medföra en försämring av effektiviteten och försvåra kontrollarbetet. 
GI'S anser att kontrollverksamheten till största delen måste bygga på 
efterkontroller hos företagen genom kontrollbesök samt att kontrollbesök 
och företagsbesök bör omnämnas som särskilda kontrollformer som kan 
ffiretas efter enklare kommunicering. GI'S har även framhållit det 
angelägna i att de nationella rättsreglerna inte får en sådan utformning att 
det internationella kontrollsamarbetet störs. 

Skälen för regeringens förslag: Tullagen innehåller regler om tull och 
annan skatt som tas ut vid införsel av varor samt om tullverkets 
övervakning av införsel och utförsel av varor. Tullverkets kontrollverk
samhet behandlas i 61-79 §§. De kontrollmöjligheter som ges är av 
skiftande slag, men de som är aktuella i detta sammanhang är möjlig
heterna till föreläggande enligt 75 §. Bestämmelsen behandlar tullens 
möjligheter till efterkontroll och får framför allt betydelse för sådana 
importörer m. fl. som fått tillstånd att föra in varor genom förenklat 
ffirfarande. Detta förfarande innebär att importören får ta hand om och 
i övrigt förfoga över varor innan tull och annan skatt fastställts. De 
uppgifter tullen behöver för att bestämma tull och avgiftsskyldighet 
lämnas i efterhand genom en tulldeklaration. Genom nyligen införda 
ändringar kommer huvudparten av uppgiftslämnandet vid det förenklade 
ffirfarandet att ske elektroniskt. 

I 75 § tullagen stadgas bl.a. att tullmyndigheten för kontroll av att 
anmälnings- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt får 
förelägga den uppgiftsskyldige, eller den för vars räkning en vara förts 
in eller ut att tillhandahålla räkenskaper och andra handlingar som rör 
verksamheten. Även annan som bedriver verksamhet av sådan beskaffen
het att uppgift som är av betydelse för kontrollen kan hämtas ur 
anteckningar eller andra handlingar kan föreläggas att tillhandahålla 
handlingar som behövs för kontrollen. 

Enligt 76 § tullagen skall tullmyndigheten förordna en eller fler 
tjänstemän att verkställa granskning enligt 75 §.Tullmyndigheten får, när 
det behövs, bestämma tid och plats för granskningen. 

I tullens kontrollverksamhet förekommer i praktiken tre olika former 
av efterkontroll, nämligen företagsbesök, kontrollbesök och tullrevision. 

Prop. 1993/94:151 
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Företagsbesök innebär att tulltjänsteman lämnar infurmation och/eller Prop. 1993/94: 151 
utför viss enklare kontroll. Vid kontrollbesök omfuttar kontrollen en 
avstämning av lämnade mot räkenskaper, anteckningar och andra 
handlingar samt besiktning av varor. Ett kontrollbesök kan om djupare 
kontrollinsatser bedöms nödvändiga övergå till en tullrevision. 

Av detta följer att de befugenheter som ges i 75 och 76 §§ tullagen är 
oklara och att det inte görs någon skillnad mellan frivilliga åtgärder och 
tvångsåtgärder. Problematiken är därvid densamma som enligt nuvarande 
revisionsbestämmelser i taxeringslagen. Inte heller vid tillämpningen av 
reglerna om efterkontroll görs någon större åtskillnad mellan vad som 
sker med tvång och vad som sker frivilligt. Åtgärderna är i stället helt 
anpassade till hur djuplodande kontroll tullmyndigheten bedömer 
nödvändig. 

Enligt vår mening är de nuvarande reglerna otillfredsställande ur den 
enskildes synpunkt. Vi anser inte heller att det finns anledning att befara 
att de föreslagna reglerna beträffande skatteutredningar skulle hämma 
effektiviteten i någon högre grad just i tullens verksamhet. En viktig 
aspekt vid utarbetandet av de föreslagna reglerna har varit att tillgodose 
de enskildas berättigade krav på rättssäkerhet utan att effektiviteten i 
utredningarna skall gå förlorad. Vid bedömningen av effektivitetsaspek
terna i tullsammanhang bör dessutom beaktas de möjligheter som finns 
till initial- eller förkontroll i samband med gränspassagen och att det 
förenklade förfarandet bygger på tillståndsgivning. 

Vår bedömning är därför att de föreslagna reglerna inom taxeringsom
rådet inte i någon högre grad skulle, om de får gälla även inom 
tullområdet, minska tullens möjligheter till en effektiv kontroll. Vi 
föreslår därför att grunderna för de förändringar som föreslagits 
beträffande övriga skatteutredningar även skall komma till uttryck i 
tullens utredningsverksamhet och att reglerna utformas i enlighet med 
föreslagna regler i taxeringslagen. Den närmare utformningen av reglerna 
och vissa terminologiska frågor kommer att behandlas i författningskom
mentaren. 

Som GfS framhållit är det angeläget att de interna svenska reglerna 
inte får en sådan utformning att det internationella kontrollsamarbetet 
störs. De interna reglerna rörande internationella frågor finns i lagen 
(1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag och lagen 
(1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller 
pålaga. Dessa lagar hänvisar bl.a. till merparten av bestämmelserna i den 
tidigare nämnda (avsnitt 5.8) lagen om ömsesidig handräckning i 
skatteärenden. 

Reglerna innebär att den svenska utredningen skall bedrivas med de 
medel som står till förfogande vid svenska skatteutredningar. Liksom vad 
gäller i fråga om andra skatteutredningar fordras en överenskommelse 
mellan Sverige och främmande stat för att bestämmelserna skall 
tillämpas. 

EES-avtalet innehåller i del 2 kap. 3 art. 21 och 22 bestämmelser om 
samarbete på tullområdet och om förenklingar av handelsprocedurerna. 
För att underlätta handeln sinsemellan skall de avtalsslutande parterna 
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förenkla kontroller och formaliteter vid sina gränser. De avtalsslutande Prop. 1993/94:151 
parterna skall lämna varandra bistånd för att säkerställa en korrekt 
tillämpning av tullagstiftningen. Avtalet lägger emellertid inte några 
hinder i vägen för nya nationella procedurregler. De nu föreslagna 
åtgärderna kommer inte att hindra eller försvåra rörligheten av varor 
mellan de länder som omfattas av avtalet. Reglerna kommer därför inte 
i konflikt med avtalet. 

Om Sverige blir medlem i EU kommer detta att medföra stora 
förändringar i tullagstiftningen bl.a. i form av en gemensam tullag. 
Regeringen anser dock att de nu föreslagna ändringarna är så angelägna 
att reformen inte bör kopplas samman med frågan om sådana ändringar 
som följer av ett medlemskap i EU. 

5.9.4 Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter 

Regeringens förslag: Förutom vad som föreslagits under avsnitt 5.4 
om uppgiftsskyldighet till ledning för annans taxering föreslås att 
möjligheten att undanta uppgift från föreläggande utformas i enlighet 
med vad som föreslås om undantagande av handling från revision. 

Kommit~ns förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig närmare 

över förslaget. 
Skälen för regeringem förslag: Kontrolluppgift skall lämnas för 

uppgifter till ledning för taxering av andra än av uppgiftslämnaren själv 
och för registrering av preliminär skatt som har innehållits genom 
skatteavdrag. Sådan uppgift lämnas enligt 3 kap. lagen (1990:325) om 
självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK, bl.a. om lön, sjukpenning 
och räntor m. m. 

Länsrätten tar, enligt 3 kap. 3 § LSK, om det finns synnerliga skäl på 
framställning av en uppgiftsskyldig som förelagts att lämna sådan 
kontrolluppgift som enligt bestämmelserna i 3 kap. skall lämnas först 
efter föreläggande, befria honom från denna skyldighet när uppgiften 
omfattas av den uppgiftsskyldiges tystnadsplikt eller särskilda omständig
heter i annat fall gör att uppgiften inte bör komma till någon annans 
kännedom. Bestämmelsen korresponderar med 3 kap. 6 § TL om 
möjligheten för en skattskyldig som förelagts att lämna upplysningar eller 
visa upp handlingar att befrias från denna skyldighet. 

Vi har ovan föreslagit att möjligheten till befrielse från att lämna 
uppgift utvidgas. Vilka fall som avses framgår av vårt förslag till 3 kap. 
l3 § TL och motiven till denna bestämmelse (avsnitt 5.5). De resone
mang som har förts där har motsvarande betydelse i detta sammanhang. 
Vi föreslår därför att i lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter 
införs en hänvisning till taxeringslagens bestämmelser. För att länsrätten 
lättare skall kunna bedöma om en uppgift skall undantas från graosk-
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ningen föreslås även att den uppgiftsskyldige skall upprätta en kontroll- Prop. 1993/94:151 
uppgift med den begärda uppgiften och att denna sedan skickas till 
länsrätten för prövning. Beträffande förfarandereglema i övrigt hänvisas 
till förslaget till 3 kap. 14 § TL. 

6 Anstånd med att betala in skatt m.m. 

6.1 Förutsättningar för anstånd m.m. 

Regeringens bedömning: Förslag om ändrade förutsättningar för 
anstånd med att betala in skatt eller avgift eller om anståndsränta bör 
inte läggas fram nu. Frågan bör i stället ses över av Skattebetal
ningsutredningen (Fi 1993:07). 

Kommitt~ns förslag: En skattskyldig skall normalt få anstånd med att 
betala in skatt när han begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller 
ett beskattningsbeslut har överklagats till domstol, såvida det inte är 
uppenbart att yrkandet i omprövningsärendet eller målet inte kan bifallas. 
Anståndsräntan skall knytas till statslåneräntan och tas ut med 90 % av 
statslåneräntan när säkerhet ställts och med 125 % av statslåneräntan när 
säkerhet inte ställts. 
Remi~instanserna: Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker ior

slaget eller lämnar det utan erinran. Några remissinstanser befarar att 
förslaget kommer att medföra en betydande arbetsmängd för skattemyn
digheter och länsrätter. Endast ett fåtal remissinstanser har uttalat sig 
särskilt om den föreslagna ändringen av anståndsräntan. Kammarriltten 
i Stockholm och RRV anser att den föreslagna marknadsanpassningen av 
anståndsräntan är angelägen, men att en mer kontinuerlig anpassning till 
det aktuella ränteläget bör eftersträvas. Även FAR intar denna stånd
punkt, men tillägger att det är oskäligt att restitutionsränta skall beräknas 
efter en lägre procentsats än anståndsränta. 

Skälen för regeringens bedömning: Enligt 103 § uppbördslagen 
(1953:272, UBL) gäller att en begäran om omprövning eller ett 
överklagande av ett beslut inte inverkar på skyldigheten att betala skatt. 
Ett debiteringsbeslut är således verkställbart även om det inte har vunnit 
laga kraft. Denna princip gäller sedan lång tid tillbaka. 

En viktig målsättning med källskattesystemet och en av avsikterna med 
uppbördssystemet är att skatten skall kunna drivas in tämligen omgående 
efter det att de skattepliktiga inkomsterna erhållits. En princip som 
innebär att skattebesluten måste vinna laga kraft för att bli verkställbara 
är oförenlig med dessa system. Även fortsättningsvis bör principen 
således vara att skatten skall betalas även om debiteringsbeslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

Ett system med omedelbar verkställighet av beslut kan emellertid få till 
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följd att en skattskyldig kan komma att hamna i betalningssvårigheter och Prop. 1993/94: 151 
kanske t.o.m. tvingas att ta lån eller sälja tillgångar för att kunna betala 
skatt som grundar sig på ett tvistigt beskattningsbeslut och som det vid 
en senare bedömning visar sig inte borde ha påförts honom. För att 
förhindra att sådana situationer uppkommer bör anstånd med inbetalning 
av skatten kunna medges. 

Genom 1990 års taxeringsreform infördes en ny skatteorganisation och 
ett nytt förlårande. En utgångspunkt vid utformningen av det nya 
förfarandet var att beslut om skatt skall fattas av skattemyndigheten i 
första instans och att ändring av taxering i första hand skall ske genom 
omprövning hos skattemyndigheten i stället för genom överklagande till 
länsrätten. De nya reglerna tillämpades första gången vid 1991 års 
taxering och innebär bl.a. att ändringar till den skattskyldiges fördel kan 
beslutas inom fem år efter utgången av taxeringsåret, medan ändringar 
till den skattskyldiges nackdel kan göras inom ett år från utgången av 
taxeringsåret. Därefter fordras att förutsättningarna för eftertaxering är 
uppfyllda för att ändring skall ta göras till den skattskyldiges nackdel. 
Genom den nya ordningen kan skattemyndigheten också besluta om 
eftertaxering. I och med att behörigheten att fatta beslut i dessa ärenden 
flyttats från länsrätten, där den genomsnittliga handläggningstiden för ett 
mål om inkomsttaxering är mer än ett år, till skattemyndigheten, kan 
eftertaxering beslutas och därmed också verkställas mycket snabbare än 
tidigare. Genom att fler beslut är verkställbara efter avgörande av 
skattemyndighet ökar betydelsen av reglerna i 49 § UBL om anstånd med 
betalning av skatt. Anståndsreglerna mjukades därför upp i samband med 
att befogenheten att fatta beslut om eftertaxering lades på skattemyn
digheten. 

Enligt 49 § 1 mom. UBL tar skattemyndigheten medge anstånd med 
att betala skatt, kvarskatteavgift eller ränta i tre fall. Enligt den första 
punkten i momentet får anstånd medges om det kan antas att den 
skattskyldige kommer att ta nedsättning av eller befrielse från det belopp 
som påförts honom. Den andra punkten stadgar att anstånd tar medges 
om den skattskyldige begärt omprövning av ett taxeringsbeslut eller något 
annat beslut om skatt, kvarskatteavgift eller ränta eller ett sådant beslut 
överklagats och utgången i målet eller ärendet är oviss. Anstånd kan 
enligt punkt tre även beviljas om den skattskyldige begärt omprövning av 
ett taxeringsbeslut eller något annat beslut om skatt, kvarskatteavgift eller 
ränta eller ett sådant beslut överklagats och betalningen av det påförda 
beloppet skulle medföra betydande skadeverkningar för den skattskyldige 
eller annars framstå som obillig. 

De nya anståndsreglema har varit i kraft under en tämligen kort tid, 
sedan den 1 januari 1991. En av anståndsgrundema, ovisshetsrekvisitet 
i punkt 2, har dock utsatts för kritik. Enligt kritikerna är det svårt att 
bedöma om utgången i ärendet eller målet är oviss och själva 
ovisshetsbedömningen medför merarbete. Enligt förarbetena (prop. 
1989/90:74 s. 340) innebär regeln en möjlighet att meddela anstånd i 
ärenden där sannolikheten för bifall bedöms vara lika stor som för 
avslag. Dessutom ger regeln ett visst utrymme att medge anstånd i 
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sådana tveksamma full där sannolikheten för avslag väger över något. Prop. 1993/94: 151 
Däremot bör anstånd inte komma i fråga när det är troligt att den 
skattskyldige får avslag på sitt yrkande. Regeln bedömdes få störst effekt 
på ärenden som inte enbart gäller rena rättsfrågor utan rör bedömnings-
och bevisfrågor. 

En annan olägenhet med anståndsgrunden i punkt 2 kan uppkomma i 
det fåll beslutet i anståndsfrågan överklagas till länsrätten. Regeln kan i 
sådana full innebära en förtursbehandling av skattemålet som inte är 
sakligt befugad. 

Enligt kommitten aktualiseras ytterligare problem med ovisshetsrek
visitet i eftertaxeringsärenden. Vid eftertaxering uppställs nämligen i 
praxis ett högre beviskrav än vid andra taxeringsärenden. Bevisgraden 
anses ligga mellan "sannolikt" och "till visshet gränsande sannolikhet" 
och brukar kallas "mycket sannolik". Kommitten bedömer att vid 
tillämpandet av ett sådant beviskrav hos skattemyndigheten måste det 
rimligen vara svårt, om inte nya omständigheter eller bevis åberopas, 
att med hänsyn till de särskilda rättssäkerhetskrav som gäller vid 
eftertaxering först finna att det är mycket sannolikt att det förhåller sig 
på ett visst sätt och sedan ändå medge att det är näst intill lika sannolikt 
att den skattskyldige vinner bifull till sin talan om nedsättning eller 
undanröjande av taxeringarna. Kommittens slutsats är att det inte är 
orimligt att anta att skattemyndigheterna av dessa skäl kan få svårt att 
medge anstånd. Vidare gör kommitten den bedömningen att även 
länsrätten ställs inför motsvarande dilemma vid en sådan preliminär 
prövning. 

Rättssäkerhetskommitten föreslår att den skattskyldige i princip skall 
ha rätt till anstånd med att betala skatt som grundar sig på ett tvistigt 
taxeringsbeslut vid omprövning och överklagande. Anstånd skall vägras 
endast när det är uppenbart att hans yrkande i omprövningsärendet eller 
målet inte kan bifallas. Därigenom kan man komma ifrån de svåra 
bedömningsfrågor och det merarbete som ovisshetsprövningen innebär. 
En nackdel med denna lösning är emellertid att det finns en viss risk för 
att taxeringsbeslut överklagas enbart i syfte att få anstånd med skatten. 
Detta kan dock motverkas genom en höjning av anståndsräntan så att 
anstånd inte blir en förmånlig form av kredit. 

Nuvarande regler om anståndsränta gäller sedan den 1 januari 1993. 
Räntan är knuten till statslåneräntan. Anståndsräntan är inte avdragsgill 
vid inkomsttaxeringen och den har därför bestämts till 75 % av statslåne
räntan. Utgångspunkt för ränteberäkningen för visst kalenderår är därvid 
den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast 
föregående kalenderår. Någon kontinuerlig anpassning av räntan under 
kalenderåret sker således inte. 

En utgångspunkt vid fustställande av anståndsräntan bör vara att räntan 
skall vara marknadsmässig. En för låg ränta kan få till följd att vissa 
skattskyldiga utnyttjar anståndsreglema för att få billiga krediter. Det kan 
även leda till att skattemyndigheterna och domstolarna belastas i onödan. 
Sätt<> räntan däremot för högt kan anståndsinstitutet bli alltför riskfyllt 
och ofördelaktigt för de skattskyldiga. Vid bedömningen av räntenivån 
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bör även beaktas att anståndsränta, till skillnad från räntekostnader på Prop. 1993/94:151 
kreditmarknaden, inte är avdragsgill. 

Det förhållandet att räntan bör göras marknadsmässig innebär att 
räntans storlek bör vara olika beroende på om säkerhet ställts eller 
anstånd beviljats utan säkerhet. Om den skattskyldige måste lämna 
säkerhet innebär detta vanligen en kostnad för honom samtidigt som 
statens kreditrisk blir mindre. Räntan vid anstånd med säkerhet bör 
således vara lägre än räntan vid anstånd utan säkerhet. Vidare bör, 
liksom hittills, anståndsräntan anpassas till statslåneräntans utveckling och 
således omräknas varje år. Kommitten har föreslagit att anståndsränta 
skall tas ut med 90 % av statslåneräntan med ställd säkerhet och med 125 
% när säkerhet inte ställts. 

Emellertid uppkommer vissa praktiska problem med att införa en 
differentierad anståndsränta. Enligt uppgift från RSV kan de föreslagna 
räntebestämmelserna tillämpas tidigast fr.o.m. den 1 januari 1995. Detta 
beror på att det krävs en viss omställningstid för att kunna ändra aktuella 
databaser. Vidare kan det ifrågasättas om inte, såsom en av re
missinstanserna påtalat, även respit- och restitutionräntorna bör ändras 
till samma nivå som den som föreslås gälla för anståndsränta. 

I förarbetena till de avgiftsbestämmelser som gäller vid försenade 
skattebetalningar (prop. 1991/92:93 s. 85) behandlades frågan om vilka 
räntesatser som skulle användas. Därvid angavs att det fanns skäl för att 
räntesatser vid in- och utbetalning borde differentieras i enlighet med vad 
som gäller på den allmänna kreditmarknaden, så att ränta på senarelagd 
skattebetalning - respitränta, som påförs vid tillkommande skatt, och 
anståndsränta - beräknas efter en högre räntesats än restitutionsränta, som 
betalas vid återbetalning av skatt. Vidare uttalades att med hänsyn till att 
den kredit den skattskyldige fått genom att betalningen blivit senarelagd 
inte sällan har uppkommit oavsiktligt, var en enhetlig procentsats att 
föredra. För detta talade också förenklingsskäl. Med utgångspunkt i detta 
resonemang bestämdes räntesatsen för restitutionsränta, respitränta och 
anståndsränta till 75 % av statslåneräntan, medan kvarskatteavgiften 
fastställdes till 125 % av statslåneräntan. Vid bestämmandet av räntesat
sen för kvarskatteavgiften utgick man från att avgiften utgjorde dels en 
kreditavgift för 14 månader som kunde beräknas till 90 % av statslåne
räntan, dels ett påtryckningsmedel på den skattskyldige att betala skatten 
som preliminär skatt som bestämdes till 35 % av statslåneräntan. 
Räntesatserna ansågs vara marknadsmässiga. 

För att k'1llllla ta ställning till vilken räntenivå som kan vara rimlig när 
det gäller anståndsränta bör hänsyn även tas till räntenivåerna för 
respitränta och restitutionsränta samt kvarskatteavgiften. 

Uppbördslagstiftningen är för närvarande föremål för en genomgripan
de översyn av Skattebetalningsutredningen (Fi 1993:07). Utredningen 
skall enligt sina direktiv (Dir. 1993:22) bl.a. utarbeta förslag till ett 
samordnat system för redovisning och inbetalning av skatter och avgifter 
och föreslå nya regler för beräkning av räntor och avgifter. Det är därför 
lämpligt att även frågan om utformningen av bestämmelserna om 
anståndsränta och om en kontinuerlig anpassning av räntenivån till det 
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aktuella ränteläget behandlas av utredningen, vars arbete beräknas vara Prop. 1993/94:151 
avslutat vid utgången av år 1994. 

Det är enligt regeringens uppfattning angeläget att anståndsbestämmel
serna görs mer generösa, men som vi tidigare nämnt förutsätter detta att 
räntan sätts högre än den ränta som gäller i dag och att två olika 
räntesatser införs. Som vi konstaterat skulle det medföra problem att nu 
ändra räntebestämmelserna. Dessa är dessutom föremål för en förutsätt
ningslös översyn av Skattebetalningsutredningen. Förutsättningarna för 
att fa anstånd med att betala in skatt bör mot bakgrund av det anförda för 
närvarande inte ändras. Även denna fråga bör behandlas av Skattebetal
ningsutredningen. 

6.2 Säkerhet 

Regeringens förslag: Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller 
någon annan form av borgensåtagande. 

Kommittt!ns förslag: Kommitten har inte lämnat något förslag i denna 
del. 

Remissinstanserna: Några skattemyndigheter föreslår att det i lagen 
föreskrivs vilken form av säkerhet som bör accepteras. 

Skälen för regeringens förslag: Om det med hänsyn till den 
skattskyldiges förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas att 
det belopp som avses med anståndet inte kommer att betalas i rätt tid, får 
enligt 49 § 2 mom. UBL anstånd medges endast om den skattskyldige 
ställer säkerhet för beloppet. Säkerhet krävs dock inte om anståndsbe
loppet är förhållandevis ringa eller det annars finns särskilda skäl. 
Reglerna innebär enligt förarbetena till lagstiftningen att säkerhet inte 
skall behöva ställas i normalfallet och att det är skattemyndighetens sak 
att föra fram de omständigheter som talar mot att anstånd ges utan 
säkerhet (prop. 1989/90:74 s. 343). 

Bestämmelserna om säkerhet har sin grund i att ett anstånd med 
skattebetalningen medtör risk tör att skattebeloppet inte kan betalas vid 
anståndstidens utgång. Avgörande för om säkerhet skall ställas eller inte 
är om det i det enskilda fallet bedöms föreligga risk för att den 
skattskyldige inte betalar skatten i rätt tid. 

Även furtsättningsvis bör ordningen vara att säkerhet inte skall behöva 
ställas i normalfallet samt att det skall vara myndighetens sak att föra 
fram de omständigheter som talar mot att anstånd ges utan säkerhet och 
inte den skattskyldige som skall visa att han fönnår betala. Liksom 
tidigare skall den skattskyldiges förhållanden och övriga omständigheter 
samt anståndsbeloppets storlek och anståndstidens längd beaktas. 

Enligt 11 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar 
m.m., som är tillämplig på formen för säkerhet i samband med uppskov 
som medges av kronofogdemyndigheten, far säkerhet bestå av pant, 
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borgen eller företagshypotek. En hänvisning till dessa bestämmelser finns Prop. 1993/94: 151 
i uppbördslagen. 

Den mest lätthanterliga formen av säkerhet är en av bank uttärdad 
garantiförbindelse, enligt vilken banken förklarar sig intill visst angivet 
belopp svara för den skatt med vilken den skattskyldige erhållit anstånd. 
Fördelarna med en bankgaranti är att denna utan särskild prövning kan 
godtas som fullgod säkerhet och vidare att förvaltningen av sådan 
säkerhet är enkel. Genom att i uppbördslagen föreskriva att säkerhet skall 
utgöras av bankgaranti kan skattemyndighetens arbete med värdering och 
fc>rvaltning underlättas. Att bara godta bankgaranti som säkerhet skulle 
emellertid innebära en alltför snäv begränsning. Det kan finnas situatio
ner där ett annat borgensAtagande skulle kunna fungera väl sA bra som 
en garantiförbindelse. Regeringen föreslår därför att bestämmelsen 
utformas sA att som säkerhet godtas bankgaranti eller någon annan furm 
av borgeosAtagande. Ytterligare ett skäl för att enbart tillåta någon form 
av borgen som säkerhet hänger samman med vårt förslag (se avsnitt 6.3) 
om ersättning för kostnader för ställande av säkerhet vid anstånd. De nu 
f'öreslagna reglerna om säkerhet torde innebära att kostnaden för ställd 
säkerhet blir lätt att beräkna. 

Vårt förslag medför ändringar i 49 § 2 mom. andra stycket UBL. 

6.3 Ersättning för kostnad för ställd säkerhet 

Regeringens förslag: Den som har haft kostnader för ställd säkerhet 
vid anstånd skall få ersättning för kostnaderna om yrkandet i 
omprövningsärendet eller målet bifalls. Ersättningen skall jämkas 
om endast en del av yrkandet bifalls eller om det skulle vara oskäligt 
att ersättning lämnas. 

Bestämmelserna i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i 
ärenden och mål om skatt, m.m. skall tillämpas i fråga om förfaran
det för att få ersättning för kostnad för säkerhet. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer med regeringens men saknar 
regler om förfarandet vid ersättningsanspråk. 

Remis.sinstansema: Bara ett mindre antal remissinstanser har uttalat 
sig särskilt om att införa en regel om ersättning för kostnad för säkerhet 
vid anstånd. Ndringslivets skattedelegation föreslår att ett ansökningsför
farande skall införas för att underlätta hanteringen. 

Skälen för regeringens förslag: Möjligheten till anstånd har sin grund 
i det behov som skattskyldiga kan ha att inte behöva betala skatt som 
grundar sig på ett tvistigt beskattningsbeslut innan frågan är slutligt 
avgjord. Samtidigt är det viktigt att skattemyndigheterna bevakar att 
anståndsreglema inte medför att det allmänna går miste om skatteintäkter. 
Av sistnämnda skäl har bl.a. kravet på ställande av säkerhet tillkommit. 

Ställande av säkerhet medför emellertid som regel kostnader för den 
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skattskyldige. Om den skattskyldiges yrkande i beskattningsfrågan bifalls Prop. 1993/94: 151 
tar det därför anses rimligt att ersättning skall kunna utgå av allmänna 
medel. Mot bakgrund härav föreslår regeringen att bestämmelsen om 
ställande av säkerhet skall kompletteras med en bestämmelse om att 
kostnad tör ställd säkerhet skall ersättas av staten om den skattskyldiges 
yrkande bifalls. 

Ersättningen skall betalas ut på yrkande av den skattskyldige som också 
måste visa vilka kostnader han haft tör säkerheten. Ersättningen kommer 
normalt att molbvaras av den kostnad som den skattskyldige betalat till 
banken tör att få en bankgaranti. 

Ersättningen skall emellertid kunna jämkas dels då den skattskyldige 
endast delvis vinner bifall till sin talan, varvid en bedömning av hur stor 
del av kostnaden som belöper på den kvarstående skattefurdran tar göras, 
dels då det annars är oskäligt att ersättning lämnas. Här avses bl.a. den 
situationen att den skattskyldige medverkat till att skattemyndigheten 
gjort en fulbedömning genom att lämna oriktiga eller vilseledande 
uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter som han är skyldig att 
lämna. 

När det gäller förfarandet i övrigt skall lagen (1989:479) om ersättning 
för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen) 
tillämpas. Det innebär att frågan om ersättning för kostnader skall prövas 
av den myndighet eller den domstol som skall avgöra ärendet eller målet 
och framställningen om ersättning skall ha kommit in innan ärendet eller 
målet avgjorts. Av detta följer att ersättningsfrågan skall prövas av 
samma instans som har att ta ställning till beskattningsfrågan. Detta 
förutsätter att kännedom finns om ett meddelat anståndsbeslut, något 
som givetvis skattemyndigheten har, men som domstolen behöver 
underrättas om. 

Enligt den föreslagna 11 § ersättningslagen (se avsnitt 7) får ett 
ersättningsbeslut som meddelats i samband med avgörandet i det ärende 
eller mål som kostnaderna hänför sig till, överklagas inom den tid som 
gäller tör överklagandet i ärendet eller målet. Skattemyndighetens beslut 
om ersättning vinner laga kraft gentemot det allmänna efter två månader, 
såvida inte den skattskyldige eller det allmänna överklagat beslutet. I 6 
§ ersättningslagen anges vidare att ersättning inte får betalas ut förrän 
ersättningsbeslutet vunnit laga kraft mot det allmänna. 

Förslaget föranleder att ett nytt tredje stycke införs i 49 § 2 mom. 
UBL. 

126 



6.4 överklagande 

Regeringens förslag: Länsrättens beslut angående anstånd, skatte
avdrag och betalning av preliminär skatt fAr överklagas till kam
marrätten. Prövningstillstånd fordras. 

Kommitt~ns förslag: Kommitten föreslår att fri fullföljd till kam
marrätt skall gälla för beslut i fråga om anstånd, skatteavdrag och 
preliminär skatt. 
Rern~instanserna: Flertalet av de remissinstanser som uttalat sig i 

frågan har inte haft något att erinra mot förslaget. Regeringsriilten anser 
emellertid att någon ändring inte bör ske förrän lagstiftaren tagit ställning 
i den övergripande frågan om en mera allmän begränsning av fullföljds
rätten till kammarrätt i vissa målgrupper i furm av krav på prövningstill
stånd och ett därtill knutet fullföljdsförbud med s.k. ventil, vilken 
ordning föreslagits av Domstolsutredningen. Regeringsrätten uttalar 
vidare att den nuvarande begränsningen av fullföljdsrätten i mål om 
anstånd med skatt inte synes ha medfört några olägenheter och att det, 
generellt sett, torde finnas föga prejudikatintresse i anståndsmålen om 
man ser till anståndsfrågan som sådan. En annan sak är att den bakom
liggande taxeringsfrågan kan vara av intresse från prejudikatsynpunkt, 
men en sådan fråga bör rimligen inte komma under Regeringsrättens 
prövning på denna väg. Ulnsrlitten i Stockholms liin anser att det inte är 
nödvändigt med en så generös instansordning som föreslagits, utan 
förordar att ett system med prövningstillstånd med ändringsdispens införs 
i kammarrätten på sätt som föreslagits av Domstolsutredningen. RSV 
ifrågasätter det praktiska värdet av att slopa fullföljdsbegränsningen. En 
ändring av det överklagade beslutet ger i många fall inte någon indikation 
på om detta beslut var felaktigt eller inte eftersom det måste förutsättas 
att varje instans prövar frågan med utgångspunkt i allt vid prövningstill
fället befintligt material och inte endast beaktar det material som 
underinstansen hade. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande ordning kan 
skattemyndighetens beslut i fråga om anstånd överklagas till länsrätten 
men inte vidare (102 § UBL). Som skäl för en sådan begränsning 
anfördes i propositionen (prop. 1989/90:74 s. 344) att anståndsärenden 
kräver snabba besked och att rätten att överklaga därför måste begränsas 
till en instans, länsrätten. 

När det gäller anståndsärenden är det angeläget att ett slutligt avgörande 
kommer till stånd snabbt. Ett beslut om anstånd kan emellertid ha mycket 
stor ekonomisk betydelse för den enskilde. Det förhållandet att en fråga 
om anstånd i allmänhet måste prövas förhållandevis snabbt kan knappast 
vara ett tillräckligt skäl för nuvarande fullföljdsbegränsning, särskilt inte 
om det är den skattskyldige som väljer att få beslutet överprövat. Det får 
därför anses rimligt att även länsrättens beslut skall kunna överklagas. 
Frågan är då om det skall införas en fri fullföljdsrätt eller om rätten att 
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överklaga skall begränsas på något sätt. Prop. 1993/94:151 
Regeringen har i propositionen 1993/94: 133 Instansordningen m.m. i 

de allmänna förvaltningsdomstolarna föreslagit att regler om prövnings
tillstånd i kammarrätt införs. Enligt förslaget skall prövniogstillstånd 
beviljas om det finns anledning att ändra länsrättens avgörande (ändrings
dispens), om det är av vikt för ledningen av rättstillämpniogen att 
överprövning sker (prejudikatdispens) eller om det annars finns synner
liga skäl att pröva talan (extraordinär dispens). Skälen för att införa 
regler om prövningstillstånd anges vara att det både för samhället och för 
de enskilda är en fördel att handläggningen av målen inte drar ut för 
mycket på tiden och att ett dispenssystem skapar möjligheter att bättre 
och mer effektivt utnyttja de resurser som finns i kammarrätten. I 
propositionen anges vidare att ett system med prövningstillstånd i 
kammarrätt inte kan göras generellt, utan det måste prövas för varje 
målgrupp om prövningstillstånd skall krävas vid överklagande till 
kammarrätt. Vidare poängteras att en förutsättning för prövniogstillstånd 
bör vara att målet överklagats från länsrätt och prövats av minst en 
förvaltningsmyndighet innan det har prövats av länsrätten. 

Anståndsfrågan i sig torde sällan ha något större prejudikatintresse, utan 
det är den bakomliggande beskattningsfrågan som kan vara av sådant 
intresse. Å andra sidan kan det inte uteslutas att det skulle kunna 
förekomma mål i vilka anståndsfrågan vore intressant att få prövad av 
Regeringsrätten. Det finns emellertid vissa nackdelar med att införa fri 
fullföljdsrätt till kammarrätt. Instanskedjan kommer att förlängas, vilket 
i sin tur leder till att också tiden fram till dess ett lagakraftvunnet 
avgörande finns förlängs. Vidare kommer belastningen på överrätterna 
att öka till men för andra målgrupper. 

Regeringen anser att ett krav på prövningstillstånd lämpar sig väl för 
anståndsmål och föreslår därför att talan mot länsrättens avgörande skall 
få prövas av kammarrätten under förutsättning att kammarrätten meddelat 
prövniogstillstånd. Kammarrättens avgörande bör få överklagas till 
Regeringsrätten. Därvid gäller de vanliga reglerna om prövoingstillstånd. 
Härigenom ges möjlighet till prejudikatbildning även när det gäller 
anståndsfrågor. 

Den begränsning av fullföljdsrätten som i dag gäller för beslut om 
anstånd gäller även för prelimioärskattebeslut och beslut angående 
skatteavdrag. Skälen för denna begränsning är enligt lagens förarbeten 
desamma som för anstånd. Eftersom vi funnit att länsrättens beslut om 
anstånd skall kunna överklagas bör detta även gälla de nyss nämnda 
besluten. Likaså bör de föreslagna reglerna gälla beslut om anstånd med 
att lämna deklaration eller betala skatt enligt mervärdesskattelagen, ML, 
och lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, LPP, 
samt beslut om anstånd med att betala arbetsgivaravgifter enligt lagen 
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter, USAL. 

Förslaget föranleder ändringar i 102 § UBL, 20 kap. 9 §ML, 8 kap. 
8 § LPP och 76 § USAL. 
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7 Ersättning för kostnader i ärenden och mål om Prop. 1993/94:151 

skatt 

7 .1 Inledning 

Allmllnt 

Förvaltningsprocessen, dit skatteprocessen hör, karaktäriseras av att 
domstolarna har ansvar för att målet blir så utrett som dess beskaffenhet 
kräver och att rätten, vid behov, skall anvisa parterna hur utredningen 
bör kompletteras. Enskilda parter skall normalt tl den hjälp de behöver 
i processen utan att det uppstår några kostnader för dem. Ombuds- eller 
biträdeskostnader ersätts därför inte enligt förvaltningsprocesslagen. 
Förfarandet är i huvudsak skriftligt, men om muntlig förhandling hålls 
får enskild part tillerkännas ersättning för sina inställelsekostnader, om 
rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Därutöver 
kan kostnader för bevismedel, t.ex. skriftlig handling, vittne och 
sakkunnig ersättas med allmänna medel. 

Mot denna bakgrund har det tidigare inte ansetts påkallat med regler 
som ger den som vinner mot staten i t.ex. en skattetvist ersättning för 
sina kostnader. Under senare år har emellertid avsaknaden av en 
möjlighet att medge ersättning i skattetvister kommit att anses alltmer 
otillfredsställande, särskilt som många full rört stora kostnader. Den 
1 juli 1989 infördes därför en möjlighet för enskilda att i vissa undan
tagsfall tl ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader 
i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen). Till grund för den 
nya lagen låg Skatteförenklingskommittens (B 1982:03) betänkande 
Ersättning för kostnader i skatteärenden och skattemål (Ds Fi 1986:20). 

Domstolsutredningen föreslår i sitt betänkande Domstolarna inför 2000-
talet (SOU 1991:106) att lagen upphävs och ersätts av en bestämmelse 
som innebär att ungefär motsvarande möjligheter till ersättning erhålls för 
hela det förvaltningsprocessuella området (dvs. även skatteprocessen). 

Nuvarande regler 

Enligt 3 § ersättningslagen får ersättning beviljas skattskyldig för 
kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen 
behövts för att ta tillvara hans rätt, med undantag för kostnader som 
avser fullgörande av deklarations- eller uppgiftsskyldighet, skyldighet att 
föra räkenskaper eller annat underlag som behövs för att deklararera eller 
kontrollera skattskyldigheten samt kostnader för eget arbete. Ersättnings
rätten begränsas emellertid av att det enligt 4 § fordras att det är oskäligt 
att kostnaden bärs av den skattskyldige med hänsyn till samtliga följande 
faktorer: 1) sakens beskaffenhet, 2) kostnadens storlek, 3) ärendets eller 
målets handläggning, 4) ärendets eller målets utgång, 5) den skatt
skyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden, samt 6) om
ständigheterna i övrigt. Vidare skall ersättningen minskas med annan 
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ersättning som den skattskyldige har Btt eller kan antas komma att få för Prop. 1993/94: 151 
samma kostnader enligt lag eller avtal. 

Meningen är att ersättning skall beviljas i rena undantagsfull. Huvud
regeln skall enligt förarbetena tilJ ersättningslagen {prop. 1988/89: 126, 
s. 15 ff) alltjämt vara att den skattskyldige står för sina egna kostnader. 
Skälet för detta är att skattemålen liknar de indispositiva tvistemålen, dvs. 
mål där förlikning är utesluten. Där är huvudprincipen att parterna svarar 
för sina egna kostnader. Ersättning i skattemål bör därför lämnas endast 
där förhållandena i det enskilda fallet påtagligt avviker från det normala 
och det finns starka skäl för den enskilde att i en tvist dra på sig 
kostnader. En ytterligare begränsning bör vara att det är fråga om fall 
där en betydande kostnad åsamkas en skattskyldig och där det skulle 
framstå närmast som stötande om inte ersättning helt eller till någon del 
utges. 

Departementschefen framhöll att sådana fall där ersättning bör utgå 
exempelvis kan vara ärenden i vilka viss anmärkning kan riktas mot 
skattemyndighetens handlande. Vidare anfördes att det även kan gälla 
oriktig tillämpning av gällande lag, sakligt obefogade yrkanden eller 
invändningar, ogrundade påståenden eller alltför löst underbyggda 
antaganden från det allmännas sida. Även om det i vissa fall kan vara 
rimligt att ersätta den skattskyldige i fall då han inte haft framgång i 
processen, t.ex. då målet drivits av prejudikatskäl, bör det normalt förut
sättas att den skattskyldige vunnit målet. Enligt specialmotiveringen skall 
ersättning inte utgå för kostnader under 5 000 kr, utan endast för de 
kostnader som överstiger detta belopp. 

Domstolsutredningen redovisar ca 20 fall från länsrätterna och 
kammarrätterna i vilka ersättning yrkats efter att lagen tillämpats ungefär 
två budgetår. Utredningen fann att ersättning medgetts i endast två fall, 
varvid domstolarna även dragit av 5 000 kr från de yrkade kostnaderna. 
Lagen har således hittills tillämpats i en avsevärt mindre omfattning än 
vad som förutsågs under lagstiftningsarbetet. 

Domstolsutredningens förslag 

Domstolsutredningen föreslår att det införs en allmän bestämmelse om 
ersättning i förvaltningsmål och de mål i allmän domstol som omfattas 
av den föreslagna domstolsförfarandelagen. Kostnader på myndighetsnivå 
omfattas dock inte. Utgångspunkten är att den enskilde skall B ersättning 
av det allmänna för sina kostnader i målet, om det med hänsyn till 
omständigheterna är oskäligt att han själv skall bära kostnaderna. Vid 
oskälighetsbedömningen skall särskilt beaktas om myndigheten orsakat 
kostnaden genom fel eller försummelse. 

Utredningen tänker sig emellertid ersättning även i andra fall. Som 
exempel på fall där det, utan hänsyn till huruvida fel eller försummelse 
föreligger, normalt är oskäligt att den enskilde själv står för kostnaderna 
nämns sådana där kostnaderna orsakats av att en myndighet framställt 
sakligt obefogade yrkanden eller invändningar, ogrundade påståenden 
eller alltför löst grundade antaganden. Ersättning bör även kunna utgå när 
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myndigheten lämnat en vilseledande vägledning i ärendet eller orsakat Prop. 1993/94: 151 
den enskilde kostnader genom att begära in onödig utredning. Även i fall 
där myndighetens beslut grundas på en oriktig uppgift om rättsregler bör 
ersättning kunna komma ifråga. Tumregeln bör enligt utredningen vara 
att ju krångligare eller oklarare rättsordningen är, desto liberalare ges 
ersättning. Vidare bör möjligheten till ersättning vara bättre ju större 
framgången i målet är. Krav på att målet vinns uppställs dock inte, 
framför allt inte i s.k. prejudikatmål. 

Ersättning bör enligt förslaget normalt inte utgå i sådana mål där 
avgörandet vilar på skönsmässig grund. Fall där den enskilde gjort sig 
skyldig till försummelse bör normalt också vara undandragna ersättnings
reglernas tillämpning. Utredningen nämner som exempel taxeringsmål där 
den enskilde parten inte fullgjort sin deklarationsskyldighet pA ett riktigt 
sätt eller rätt iakttagit de särskilda bestämmelserna i samma lag för 
verksamhet som redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Taxerings
målen faller till stor del utanför den föreslagna lagens tillämpningsom
råde, eftersom majoriteten av fall där ombud behöver kopplas in, enligt 
utredningen, orsakas av att den enskilde inte fullgjort sina i lag föreskriv
na skyldigheter. Man framhåller vidare att rättsfrågor är jämförelsevis 
ovanliga i skattemål och att domstolen förutsätts känna lagen. Utred
ningen finner det vara en självklarhet att ersättning endast i sällsynta fall 
skall kunna komma ifråga i mål där den skattskyldige blir skönstaxerad 
eller har bedrivit en avancerad skatteplanering. Fall där den enskilde av 
icke ursäktlig anledning underlåtit att före processen upplysa det allmänna 
organet om ett rättsfaktum eller ett bevisfaktum som har betydelse för 
processens utgång bör också hamna utanför ersättningssystemet. 

I likhet med vad som gäller enligt rättegångsbalkens ersättningsregler 
måste kostnaderna varit skäligen påkallade för att ta tillvara partens rätt. 
Bland de omständigheter som härvid är av betydelse, nämns, i motsats 
till vad som för närvarande gäller enligt ersättningslagen, inte den 
enskildes ekonomi. Ersättningsmöjligheten skall främst vara förbehållen 
relativt komplicerade mål, t.ex. sådana mål som angår en komplicerad 
lagstiftning. Partens eget arbete och tidspillan bör enligt utredningen inte 
ersättas av det allmänna. Något minimibelopp liknande det i ersättnings
lagen (5 000 kr) anser utredningen inte bör finnas, men beloppets storlek 
bör spela in vid bedömningen av oskälighetsrekvisitet. 

Rlittsstikerhetskommittens förslag i huvuddrag 

Kommittens förslag innebär att skattskyldiga i ökad utsträckning kan 
ersättas för sina kostnader i ärenden och mål om skatt, tull och avgift. 
Kommitten föreslår att kostnader för ombud eller biträde, utredning eller 
annat som skäligen behövts för att tillvarata den skattskyldiges rätt skall 
ersättas om han helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet 
eller målet, om ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för 
rättstillämpningen, om ärendet eller målet i annat fall är &-vårbedömt eller 
om synnerliga skäl för ersättning föreligger i annat fall. 

Kommitten föreslår vidare att ersättningen skall kunna jämkas om den 
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skattskyldige endast delvis vinner bifall till sina yrkanden eller om han Prop. 1993/94: 151 
har varit försumlig eller har orsakat att ärendet eller målet blivit mer 
omfuttande än nödvändigt. Slutligen föreslår kommitten vissa justeringar 
av förfårandereglerna, bl.a. att frågan om ersättning skall prövas av den 
domstol eller myndighet som avgjort målet eller ärendet. 

Kommitten har vid sidan av sina förslag framfört att det bör övervägas 
om man inte bör tillåta avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för kostnader 
i ärenden och mål om skatt. 

Remissinstansernas instdllning 

Flertalet av de remissinstanser som uttalat sig särskilt om processkostna
der tillstyrker huvuddragen i förslaget eller lämnar förslaget utan erinran. 
Endast två remissinstanser är mer allmänt kritiska. !Ansrdtten i Stock
holms liin anser att alternativa möjligheter bör undersökas innan beslut 
om ändring av ersättningslagen fattas och hänvisar dels till vad som 
framförts i detta avseende i Skatteförenklingskommittens och Dom
stolsutredningens betänkanden, dels till möjligheten att i stället utvidga 
rätten till skadestånd oberoende av culpa i de fall myndigheten handlat 
felaktigt. IAnsrdtten i Norrbottens liin finner Domstolsutredningens 
lösning mer tilltalande och avstyrker därför kommittens förslag. 

7.2 Utgångspunkter för en reform 

Från rättssäkerhetssynpunkt är det av fundamental betydelse att den 
enskilde kan tl sin taxering prövad av domstol. En viktig del av 
möjligheten till sådan prövning är att den enskilde kan ta tillvara sin rätt 
på ett effektivt sätt. Både hos allmänna domstolar och förvaltningsdom
stolar gäller principen jura novit curia (domstolen känner rätten). 
Parterna behöver inte prestera bevisning i form av rättsutredningar åt 
domstolen. Denna princip tillsammans med domstolens materiella 
processledning leder stundom till slutsatsen att parterna inte behöver 
lägga ned något arbete med att precisera innehållet i rättsreglema i det 
prövade fallet. Vad sedan angår få.kta- eller sakfrågorna karaktäriseras 
förvaltningsprocessen av att domstolen skall se till att målet blir så utrett 
som dess beskaffenhet kräver och att den vid behov anvisar parterna hur 
utredningen bör kompletteras. Till skillnad från dispositiva mål, där 
ansvaret för målet vilar på parterna, skall således domstolen vara aktiv 
(officialprincipen). Utgångspunkten är således att de enskilda inte skall 
behöva anlita juridiskt biträde eller ombud i förvaltningsprocessen. Likväl 
finns det fall där sådan hjälp behövs. Från rättssäkerhetssynpunkt är det 
inte acceptabelt att den skattskyldige inte har tillgång till juridisk 
sakkunskap om sådan är nödvändig för att tillvarata hans rätt. Följdfråg
an blir då om rättssäkerheten kan bli lidande av att den enskilde måste 
bekosta ombudet eller biträdet. Så är t.ex. fallet om den enskilde av 
ekonomiska skäl väljer att avstå från att a:nlita juridisk sakkunskap och 
därigenom inte kan tillvarata sin rätt. Emellertid är det också en 
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rättssäkerhetsaspekt att man inte behöver tvingas in en kostsam process Prop. 1993/94: 151 
utan möjlighet till ersättning, oavsett om man har råd att bekosta den 
eller ej. 

Under förutsättning att den skattskyldige behövt juridiskt biträde eller 
ombud för att ta tillvara sin rätt och att det inte är han som vållat eller 
varit försumlig i skattemålet finns ingen rimlig anledning att han alltid 
skall behöva bekosta en process. De flesta som deklarerar riktigt drabbas 
inte av kostnader för en process, utan det är endast vissa skattskyldiga 
som behöver föra processer för att fl rätt. Av likabebandlingsskäJ borde 
naturligtvis detta inte inträffa, men sådan precision kan knappast uppnås 
i ett massförfarande som t.ex. den årliga inkomsttaxeringen. Det är 
emellertid en viktig del i likabehandlingen att de som drabbas åtminstone 
kompenseras för det extra besväret att föra en process för att nå en riktig 
taxering. Vi menar därför att det är rimligt från rättssäkerhetssynpunkt 
att ge den skattskyldige ersättning för processkostnader (i huvudsak 
kostnader för juridiskt ombud eller biträde) då han vunnit målet, om det 
behövts för att ta till vara hans rätt och han inte själv har orsakat 
processen genom att inte fullgöra sin skyldighet att deklararera eller 
lämna uppgifter, bevismaterial eller dylikt. 

Domstolsutredningens förslag innebär att det allmänna i vissa fall skall 
svara för den enskilde partens kostnader i en skatteprocess då han vinner 
processen. Detta är ett värdefullt steg i rätt riktning. Utredningens förslag 
tar emellertid främst sikte på fall där den oriktiga taxeringen orsakats av 
myndighetens fel eller försummelse. Taxeringsmålen förutsätts till stor 
del falla utanför tillämpningsområdet. Det finns därför skäl anta att 
förslaget när det gäller skattemålen inte kommer att medföra någon större 
förändringjämfört med nuvarande ordning. För ett sådant antagande talar 
också utredningens beräkning av kostnaderna för ett ersättningsförfarande 
för hela det förvaltningsrättsliga området, vilka ligger i nivå med vad 
Skatteförenk.lingskommitten beräknade för enbart skattemålen. 

Domstolsutredningens förslag till ändrade ersättningsregler har ännu 
inte lett till några åtgärder i lagstiftningshänseende. Frågan är i stället 
tänkt att tas upp inom ramen för en kommande allmän omarbetning av 
förvaltningsprocesslagen. 

I Rättssäkerbetskommittens uppdrag ingick att samråda med Kommitten 
för översyn av det allmännas skadeståndsansvar (Ju 1989:03). Denna har 
i sitt betänkande Det allmännas skadeståndsansvar (SOU 1993:55) inte 
lagt något förslag om enskildas rätt till ersättning för rättegångskostnader. 
Rättegångskostnadsfrågan bör enligt kommitten övervägas och lösas i 
första hand inom ramen för det pågående refurmarbetet rörande 
förvaltningsprocessen i allmänhet och därjämte eventuellt tas upp som en 
del i en särskild reformering av skatteprocessens bestämmelser. 

Enligt vår mening är såväl de nuvarande reglerna som de ändringar 
som föreslagits av Domstolsutredningen för restriktiva. Vi finner det 
därför angeläget att nu införa mer generösa regler beträffande möjlig
heterna för enskilda att få ersättning för processkostnader i skattemål. 
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7.3 Förutsättningar för ersättning 

Regeringens förslag: Ersättning skall efter framställning beviljas 
för kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som 
skäligen behövts för att tillvarata den skattskyldiges rätt om 
- den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden 
i ärendet eller målet, 
- ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämp
ningen eller 
- det finns synnerliga skäl för ersättning i annat fall. 

Kommitt~ns förslag: Motsvarar vårt. Kommitten föreslår dock att 
ersättning även skall kunna utgå om ärendet eller målet i annat fall är 
svårbedömt. 

Remissinstanserna: Generaltullstyrelsen anser att ersättning i normala 
fall inte skall medges för kostnader för överklagande av t.ex. tulltax.e
ringsbeslut, tulltillägg, förseningsavgift och viten, när den tullskyldige 
bedriver kommersiell importverksamhet. Svea hovrtitt och Juridiska 
fakultetsniimnden vid Uppsala universitet avstyrker att ersättning skall 
kunna utgå när målet eller ärendet i annat fall är svårbedömt. FAR ser 
gärna att propositionen markerar en generös syn på skälighetsrekvisitet. 
JUSEK pekar på att skattemyndigheternas rättsbildande verksamhet kan 
hämmas eftersom kostnadsaspekten troligtvis medför att antalet mål som 
drivs av prejudikatintresse minskar. I övrigt har flera remissinstanser 
lämnat synpunkter av lagskrivningsteknisk natur. Bl.a. har framförts 
önskemål om en precisering av kriterierna för rätt till ersättning. 

Skälen tör regeringens förslag: De argument som normalt anförts mot 
ersättning till de enskilda i mål och ärenden om skatt rör i allmänhet att 
det inte finns något större behov av juridiskt biträde eller ombud, t.ex. 
därför att den enskilde enkelt kan föra processen själv, att han kan få 
rådgivning av skattemyndigheten hur han skall föra processen, att 
domstolen via sitt officialansvar kan vägleda och eventuellt på eget iniativ 
förordna om undersökningar etc. Emellertid finns många fall då den 
skattskyldige verkligen har behov av juridisk sakkunskap för att på ett 
effuktivt sätt kunna föra sin talan. 

Skattelagstiftningen har furtlöpande blivit allt mer komplicerad, särskilt 
för näringsidkare. Allt fler skattskyldiga har därför funnit för gott att 
anlita skatteexpertis i ärenden och mål om skatt. Det framstår då som 
angeläget att den enskilde inte ställs utan ekonomiskt stöd i en situation 
där det under vissa omständigheter skulle framstå som stötande att han 
själv svarade för sina kostnader. Av rättviseskäl är det också viktigt att 
skattskyldiga så långt det är möjligt bereds samma möjligheter att 
oberoende av olika förutsättningar kunna föra en framgångsrik process. 
Däremot är det inte meningsfullt från rättssäkerhetssynpunkt att ge 
ersättning till en enskild som av bekvämlighetsskäl låter ett juridiskt 
ombud föra talan. Om man emellertid uppställer villkoret att kostnaderna 
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ror ombud eller biträde, utredning eller annat skäligen behövts ror att ta Prop. 1993/94:151 
till vara den skattskyldiges rätt, dvs. samma rekvisit som i nuvarande 3 § 
ersättningslagen, kan skattemyndigheten resp. domstolen pröva huruvida 
sådant behov förelegat eller ej. 

En omständighet som bör berättiga den skattskyldige till ersättning är 
att han vinner bifitll till sin talan helt eller delvis. Det är svårt att uttala 
sig om antalet mål och ärenden det är fråga om. De undersökningar som 
senast presenterats avser endast förhållandena före 1990 års taxerings
reform. Till följd av reformen har emellertid antalet processer minskat 
kraftigt och ersatts av omprövningsf'Orfarandet. Å andra sidan ställer den 
samtidigt införda sakprocessen vid mål i skattedomstol större krav på den 
enskilde i fråga om talans utformning. 

Det kan finnas flera anledningar till att den skattskyldige vinner bifull 
till sitt yrkande. Ett ärende kan ha handlagts felaktigt av skattemyn
digheten. Det förekommer även att den skattskyldige vinner målet därför 
att skattemyndigheten intagit en alltför fiskal hållning, utan att ror den 
skull ha förfarit felaktigt. Vidare kan ny utredning eller ändrad praxis 
medföra att saken ställs i ett annat läge än tidigare. Om deklarationsskyl
digheten fullgjorts på ett riktigt sätt och skattemyndigheten avviker från 
deklarationen, men avvikelsen sedermera ändras av skattemyndigheten 
eller av domstol, får det anses rimligt från rättssäkerhetssynpunkt att 
ersätta den skattskyldige ror en process som leder till att han blir taxerad 
i enlighet med sin deklaration. Var och ens allmänna skyldighet sträcker 
sig endast till att deklararera, inte att driva en process mot skattemyn
digheten om deklarationens riktighet. Förutsättning är dock som tidigare 
anförts att kostnaderna skäligen behövts ror att ta tillvara hans rätt. Vad 
som nu sagts om bifull till den skattskyldiges yrkanden måste även gälla 
om hans yrkanden bifalls endast till viss del. Att ersättningen i dessa full 
bör reduceras framgår av avsnitt 7.4. 

Vidare finns det ett stort antal full där rättsläget är oklart eller 
sakomständighetema är komplicerade. Inte minst antalet prejudikatfall 
hos Regeringsrätten visar detta. Det bör rimligen även finnas ett antal fall 
som inte når Regeringsrätten, men som har samma karaktär och kanske 
dessutom avgörs med ledning av att ett sådant fall under tiden prövats av 
Regeringsrätten. Prejudikatfallen och liknande fall innefuttar normalt 
svåra rättsfrågor. Flera av dessa rättsfrågor är inte lösta på förhand och 
det går inte att säga att någon kan dem - känner rätten - i förväg. Svåra 
fall karaktäriseras i stället ofta av att man måste få fram en stor mängd 
argument ror att finna en rimlig lösning. Denna process gagnas oftast 
bäst av att båda parter argumenterar ror sin mening. Den kontradiktoriska 
processen med två jämbördiga parter är här överlägsen andra former. I 
dessa fall är det därför till fördel ror rättssäkerheten att den enskilde har 
tillgång till juridiskt biträde eller ombud, på samma sätt som skattemyn
digheten företräds av sakkunniga tjänstemän. Det är då rimligt att det 
allmänna bekostar en verksamhet som inte sällan orsakas av den 
komplicerade skattelagstiftningen och som kommer ett större antal 
skattskyldiga till del. Vi finner därför att ersättning bör utgå i s.k. 
prejudikatfull och liknande mål, naturligtvis under förutsättningen att 
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målet inte haft en sådan enkel karaktär att talan kunnat föras utan juridisk Prop. 1993/94: 151 
sakkunskap. 

Slutligen bör det även finnas en möjlighet till ersättning vid full som 
inte täcks in av de rekvisit som redovisats ovan. Ersättning bör därför 
utgå om det i övrigt finns &ynnerliga skäl. 

Kommitten har föreslagit att ersättning även skall utgå om ärendet eller 
målet i annat tall är svårbedömt. Från såväl rättssäkerhetssynpunkt som 
av kostnadsskäl är det viktigt att ersättningsreglerna är så klara och 
enhetliga som möjligt. En regel av den innebörd som kommitten 
föreslagit får anses mindre angelägen än de övriga. Förutom att den kan 
ge upphov till vissa gränsdragningsproblem och därmed riskera att 
motverka enhetlighet i bedömningen, kan den föranleda onödig utredning, 
vilket drabbar den skattskyldige om ersättning ändå inte beviljas. Den 
allmänna skälighetsbedömningen och de föreslagna rekvisiten får anses 
tillräckliga. 

En särskild fråga är om det bör vara möjligt att tl ersättning i ärenden 
hos skattemyndighet. SA är fallet enligt nuvarande ordning. Enligt 
Domstolsutredningens förslag skall däremot ersättning endast kunna 
lämnas för kostnader i domstolsprocess. Det är framför allt eftertaxe
ringsärenden och andra omprövningsärenden samt taxerings- och 
skatterevisionsärenden som är aktuella. 

Det måste anses viktigt att den skattskyldige inte väntar med att skaffa 
sakkunnig hjälp till domstolsförfarandet, utan att tyngdpunkten i 
skatteförfarandet behålls på skattemyndighetsnivå. Ett omprövnings- eller 
taxeringsärende kan dessutom få i stort sett samma karaktär som en 
domstolsprocess, varför det saknas anledning att ha andra regler för 
ersättning vid ärenden om skatt än vid mål om skatt. Tvärtom är det 
bättre att tvister mellan skattskyldiga och skattemyndigheten löses på ett 
så smidigt sätt och så tidigt stadium som möjligt. Det blir i allmänhet 
också billigare för alla parter. Trots att det ibland kan föreligga vissa 
svårigheter att skilja ut de kostnader som avser sådant arbete som det 
ankommer på den skattskyldige att tillhandahålla finner vi det rimligt att 
den skattskyldige skall kunna få ersättning också i ärenden hos 
skattemyndighet. Det furdras emellertid att man uppmärksammar de 
skattskyldiga på att framgång i sådana ärenden inte alltid innebär rätt till 
ersättning, eftersom den skattskyldige har ett omfattande ansvar vid 
utredningen av beskattningsunderlaget. Samtidigt är det viktigt att den 
skattskyldige inte förleds att förhålla sig passiv i skatteärendet, i hopp om 
att möjligheten till ersättning ar bättre i domstolsprocessen. 

Sammanfattningsvis föreslås att 3 § ersättningslagen ändras i enlighet 
med vad som anförts. 
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7.4 Jämkning av ersättning m.m. 

Regeringens förslag: Ersättning får jämkas om den skattskyldige 
endast delvis vinner bifall till sina yrkanden eller om han har varit 
försumlig eller har orsakat att ärendet eller målet blivit mer 
omfattande än nödvändigt. 

Kommit~ns förslag: Motsvarar vårt. Kommitten föreslår även att 
nuvarande regel att ersättningen skall minskas med annan ersättning som 
den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma 
kostnader enligt annan författning eller enligt avtal, skall upphävas. 

Remissinstanserna: Lilnsriitten i Stockholms liin anser att, om förslaget 
genomförs, ersättningen bör begränsas så att samhället inte åläggs att 
betala kostnaderna vid skatteplanering. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler skall 
ersättning inte medges den skattskyldige i sådana fall där framgången i 
ärendet eller målet beror på att han först i processen tillhandahållit sådant 
material som borde tillhandahållits tidigare. Ersättning skall således inte 
beviljas för kostnader som hänför sig till skyldigheten att lämna 
deklaration eller tillhandahålla underlag (räkenskaper, anteckningar m. m.) 
som han är skyldig att lämna och som behövs för att deklarera eller för 
att myndigheterna skall kunna kontrollera deklarationen och fastställa 
skatten. Om t.ex. en skattskyldig på grund av allvarliga brister i sin 
deklaration eller i sin bokföring påförs en skönsmässig taxering men 
sedan i en taxeringsprocess får skönstaxeringen nedsatt eller undanröjd 
bör ersättning normalt inte lämnas. Inte heller ersätts den skattskyldige 
för eget arbete, tidsspillan eller i övrigt för kostnader för sådant som den 
skattskyldige själv utfört med anledning av ärendet eller målet. Be
stämmelserna i denna del bör kvarstå oförändrade. 

Nu föreslås en jämkningsbestämmelse som ger möjlighet att sätta ned 
ersättning i den mån den skattskyldige endast vinner del av ärende eller 
mål samt då han varit försumlig eller orsakat att målet blivit mer 
omfattande än nödvändigt. Inte heller hör full ersättning beviljas när 
ärendet eller målet komplicerats på grund av oskicklig processföring från 
den enskildes sida. 

Vad beträffar frågan om ersättning enligt annan författning eller enligt 
avtal skall enligt nuvarande bestämmelser ersättning som fås enligt 
ersättningslagen minskas med annan ersättning som den skattskyldige har 
fått eller kan antas komma att få för samma kostnader. Kommitten har 
ansett att denna bestämmelse bör upphävas och har anfört att den främst 
har betydelse när den enskilde har tecknat en försäkring som ger rätt till 
ersättning för kostnader i skatteärenden eller skattemål. I dessa fall 
drabbar kostnaderna ändå dem som tecknat försäkringen, dvs. det 
påverkar rimligen premiens höjd. De som tecknat en försäkring har då 
enligt kommitten hamnat i en sämre situation än dem som underlåtit 
detta. Kommitten har vidare anfört att nuvarande ordning riskerar leda 
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till att försäkringsbolaget och det allmänna inväntar varandra. Prop. 1993/94:151 
Nuvarande bestämmelser tar främst sikte på de fall när ersättning 

betalats ut enligt rättshjäJpslagen eller där den skattskyldige tecknat 
rättsskyddsförsäkring. Trots att ersättningslagen är subsidiär i förhållande 
till rättshjälpslagen kan, enligt uttalanden i förarbetena vid införandet av 
ersättningslagen (prop. 1988/89: 126 s. 30), ersättning utgå även i det 
fullet att den skattskyldige har rättshjälp enligt rättshjälpslagen, nämligen 
för rättshjälpsavgift och tilläggsavgift. I ersättningsfullen kan på samma 
sätt ersättning medges för den del som inte ersätts via försäkringen, dvs. 
för självrisk och för den del som överstiger ett eventuellt ersättningstak 
enligt försäkringsavtalet. Vidare kan den situationen uppkomma att 
myndigheten eller domstolen i ett visst fall bedömer innebörden av ett 
försäkringsavtal så att den skattskyldige kan antas få ersättning enligt 
avtalet och därför reducerar den ursprungliga ersättningen enligt 
ersättningslagen med den förmodade försäkringsersättningen. Om det 
senare visar sig att försäkringsersättningen av någon anledning inte 
betalas ut, får den skattskyldige överklaga myndighetens eller domstolens 
ersättningsbeslut. Om tiden för överklagande har gått ut, kan det finnas 
förutsättningar för resning. Ersättningsbegränsningen kan således inte 
anses innebära att den som får ersättning enligt annan förfuttning kommer 
i sämre läge. Däremot medför ett slopande av begränsningen risk för att 
kostnader ersätts dubbelt, vilket skulle te sig stötande. 

Beträffande försäkringsfullen bör vidare beaktas att det i prop. 
1992/93: 109 om ändring i rättshjälpslagen m. m. avseende den allmänna 
rättshjälpens förhållande till försäkringar uttalats att den allmänna 
rättshjälpen på sikt bör göras generellt subsidiär till rättsskyddsförsäk
ringar på så sätt att rättshjälp inte får beviljas i angelägenheter som 
omfattas av rättsskyddsförsäkringar eller liknande rätt<;skydd (s. 19 ff). 
I direktiven (Dir. 1993:77) till 1993 års rättshjälpsutredning (Ju 1993:08) 
har uttalats att utredaren bör överväga denna fråga. Det får anses 
angeläget att ersättningslagens bestämmelser i denna del överensstämmer 
med vad som gäller enligt rättshjälpslageo. I avvaktan på utredningens 
förslag finns det för närvarande inte skäl att slopa bestämmelsen i 5 § 
ersättningslagen. 

Förslaget i denna del innebär i fråga om ersättningslagen att reglerna 
i nuvarande 3 §om begränsning i ersättningsrätten flyttas till 4 §och att 
det i 5 § införs regler om jämkning i enlighet med vad som nu anförts. 
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7 .5 Förfarandet 

Regeringens förslag: Frågan om ersättning skall prövas av den 
myndighet eller domstol där kostnaderna uppkommit. 

En möjlighet för det allmänna att överklaga beslut om ersättning 
införs. 

Kommitt~ns förslag: överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag. 

Remissinstanserna: RSV anser att ersättning skall betalas ut av 
skattemyndigheten i stället för som nu av RSV. Kammarrlltten i 
Jönköpi11g avstyrker att skattemyndigheten skall pröva frågan om 
ersättning i omprövningsfallen och förordar att länsrätten även fortsätt
ningsvis prövar ersättningsfrågorna i dessa fall. Liinsrl1tte11 i Kronobergs 
lä11 anser att om det finns ett omprövningsförfarande i själva sakfrågan, 
så bör detta gälla även i ersättningsfrågan. 

Skälen för regeringens förslag: Vad avser förfarandet i ersättnings
ärenden anser vi att nuvarande ordning med prövning av den domstol där 
kostnaderna uppkommit i huvudsak är ändamålsenlig. Endast några 
justeringar framstår som nödvändiga. 

Vad först beträffår forumfrågan skall enligt nuvarande ordning talan om 
ersättning väckas vid länsrätt i de fall då ärende ligger hos myndighet. 
Detta är enligt vår mening osmidigt och i stället bör myndigheten i dessa 
fall kunna avgöra om ersättning skall beviljas. Bestämmelserna bör därför 
ändras så att ersättningsfrågan prövas av den myndighet eller domstol där 
kostnaderna uppkommit. 

Därefter bör något sägas om tidsfristen för framställan om ersättning. 
Enligt förslaget skall sådan ha kommit in innan målet eller ärendet 
avgörs, oavsett om frågan behandlas av domstol eller annan myndighet. 
Å ena sidan innebär detta naturligen vissa svårigheter för de skattskyl
diga, eftersom de inte alltid med säkerhet vet när ärendet eller målet är 
klart att avgöras. Om det å andra sidan skulle falla på myndighetens 
ansvar att underrätta de skattskyldiga om detta skulle det ställa myn
digheten inför avsevärda administrativa problem. Det får därför anses 
rimligt att det åligger den skattskyldige att i ett tidigt skede meddela 
myndigheten om han avser att begära ersättning. Det kan därvid vara 
lämpligt att myndigheten inledningsvis informerar den skattskyldige om 
detta. Endast då den skattskyldige lämnat sådant meddelande får det 
anses åligga myndigheten att då ärendet eller målet är klart att avgöras 
höra av sig till den skattskyldige med förfrågan om slutlig framställan om 
ersättning. 

Vad slutligen avser frågan om saklegitimation för det allmänna då 

förvaltningsmyndighet fattat ersättningsbeslutet, framstår det som 
naturligt att beslutet får överklagas av den myndighet som också får 
överklaga beslut i själva sakfrågan (vanligen RSV). 

Förslaget i denna del medför justeringar i 7-9 och 11 §§ ersättnings-
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lagen. Prop.1993/94:151 

Fastställda ersättningsbelopp betalas för närvarande ut av Riks
skatteverket. Med beaktande av att de föreslagna ändringarna i lagen 
kan antas medföra att utbetalning av ersättning kommer att ske i ett 
mycket större antal full än för närvarande, bör utbetalningarna i stället 
ske genom vederbörande myndighets törsorg, oavsett om frågan om 
ersättning prövats av myndighet eller domstol. 

7. 6 Avdrag för processkostnader 

Kommitten har vid sidan av sina förslag framfört att det bör övervägas 
om man inte bör tillåta avdrag vid inkomsttaxeringen tör kostnader i 
ärenden och mål om skatt. Kommitten anför att sådana kostnader i 
praktiken sällan eller aldrig återtörs i deklarationen, varvid avdrag 
således erhålls rent faktiskt. Fördelen med ett sådant avdrag är enligt 
kommitten att det i framtiden inte kommer att råda någon oklarhet i 
frågan vad kostnader tör skatterådgivning avser samt att utbetald 
ersättning blir skattepliktig .. 

Även om ett system med avdragsrätt har vissa törtjänster finner vi att 
ett sådant system skulle medföra risk för konflikt med den tidigare 
nämnda principen att var och en skall svara för sin deklaration. Att 
deklarera anses vara en medborgerlig skyldighet. Det kan visserligen 
ifrågasättas om även processen i domstol bör omfattas av den medborger
liga skyldigheten att deklarera. Svårigheter skulle dock ofelbart uppstA 
beträffande frågan var gränsen går mellan uppfylld deklarationsskyldighet 
och den skattskyldiges åtgärder i en process. Vi finner därför att rätt till 
avdrag vid inkomsttaxeringen för kostnader i ärenden och mål om skatt 
för närvarande inte bör införas. 

7. 7 Rättshjälpslagen 

Regeringens förslag: Allmän rättshjälp får beviljas i en an
gelägenhet rörande skatter, tullar och avgifter endast om det 
föreligger särskilda skäl. Detsamma skall gälla angelägenhet rörande 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. 

Kommitt~ns förslag: Kommitten har inte lämnat något förslag i denna 
del. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler kan de 
rättegångskostnader som enskilda parter skall stå för i vissa full och i viss 
utsträckning ersättas av det allmänna enligt rättshjälpslagen (1972:429). 
Allmän rättshjälp kan beviljas fysiska personer och dödsbon. För detta 
krävs att det är fråga om en rättslig angelägenhet och att sökanden har 
behov av allmän rättshjälp, t.ex. i fråga om advokat eller annat biträde. 
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För att allmän rättshjälp skall beviljas krävs att sökandens inkomst inte Prop. 1993/94: 151 
överstiger ett visst belopp. Allmän rättshjälp beviljas inte för upprättande 
av självdeklaration och inte heller i ärenden om fastighetsdeklaration eller 
mål och ärenden om fastighetstaxering, se 8 § första stycket 5 och tredje 
stycket rättshjälpslagen samt 9 § rättshjälpsförordningen (1979:938). 
Vidare beviljas inte den som är eller har varit näringsidkare allmän 
rättshjälp i angelägenhet som uppkommit i hans näring~erksamhet, om 
det inte med hänsyn till vissa i lagen särskilt angivna omständigheter 
finns särskilda skäl för rättshjälp. 

I praxis har man varit restriktiv med att bevilja allmän rättshjälp i 
förvaltningsärenden. Det har främst sin grund i förvaltningsmyndigheter
nas och domstolarnas skyldighet att hjälpa den enskilde på olika sätt. Vid 
ersättningslagens tillkomst övervägdes att genom en utvidgning av rätten 
till allmän rättshjälp öka möjligheten för enskilda att få ersättning för sina 
kostnader i en skatteprocess. Departementschefen ansåg emellertid att 
rättshjälpslagen i dess dåvarande furm inte var lämplig för att inkludera 
särskilda regler om ersättning i ärenden och mål om skatt (prop. 
1988/89: 126 s. 13). 

Den utvidgning av möjligheterna till ersättning i mål och ärenden om 
skatt som vi föreslagit i det föregående är inte avsedd att påverka 
möjligheten att få allmän rättshjälp. Den möjligheten bör också i 
furtsättningen vara begränsad. 

För att klargöra hur rättshjälpslagen förhåller sig till de nya be
ståmDlelsema i ersättningslagen bör rätten till allmän rättshjälp i mål och 
ärenden som omfattas av ersättningslagen lagregleras. Det finns i nuläget 
inte något underlag för en mer genomgripande förändring. Rättshjälps
lagen är dessutom föremål för översyn av 1993 års rättshjälpsutredning. 
Denna kan komma att leda till stora förändringar i fråga om rättshjälpens 
konstruktion och lagens utfurmning. Resultatet av Rättshjälpsutredningens 
arbete skall redovisas först våren 1995. Åtgärderna bör därför tills vidare 
begränsas på det sättet att vad som gäller enligt praxis uttryckligen 
lagregleras. 

Den praxis som utbildats innebär att allmän rättshjälp beviljas med stor 
restriktivitet i ärenden hos förvaltningsmyndighet och förvaltningsdom
stol. Behov av biträdeshjälp har ansetts finnas endast om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller 
sakens beskaffenhet. Vid bedömningen av om det finns sådant behov 
beaktas särskilt om det under utredningen har lämnats motstridiga 
sakuppgifter i väsentligt hänseende eller om betydelsefulla sakför
hållanden i övrigt är oklara. När det särskilt gäller skatte- och taxerings
mål anses behov av allmän rättshjälp normalt inte föreligga. Rättshjälp 
har beviljats i mer invecklade mål eller när det annars funnits särskilda 
omständigheter, främst där den rättssökande trots domstolens utred
ningsskyldighet själv måste göra en utredning. 

Ett tillägg bör därför göras i 8 § rättshjälpslagen av innebörd att allmän 
rättshjälp får beviljas i en angelägenhet rörande skatter, tullar och 
avgifter endast om det föreligger särskilda skäl. Detsamma skall gälla 
angelägenhet rörande betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. 
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Som redan nämnts får allmän rättshjälp inte beviljas i ärenden om Prop. 1993/94: 151 
fastighetsdeklaration eller mål eller ärenden rörande fastighetstaxering. 
Angelägenheter rörande fastighetstaxering, som omfattas av ersättnings-
lagen, behöver därfor inte nämnas i den nya bestämmelsen. 

Beredningen av de förslag Rättshjälpsutredningen kommer att lämna får 
sedan utvisa om behov finns att göra ytterligare ändringar i fråga om 
ersättning på skatteområdet. Hithörande frågor kan också aktualiseras i 
det arbete med revidering av förvaltningsprocessen, bl.a. i fråga om 
ersättning för rättegångskostnader som pågår inom Justitiedepartementet 
på grundval av Domstolsutredningens förslag. 

8 Betalningssäkring 

8.1 Riskrekvisitet 

Regeringens förslag: Möjligheten att tillgripa betalningssäkring 
begränsas till att avse betalningsovilja. Betalningsoförmåga skall inte 
längre räcka som grund. 

Kommitt~ns förslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Så gott som alla remissinstanser som yttrat sig i 

denna del tillstyrker eller lämnar förslaget utan erinran. Uinsrlilten i 
Stockholms llin tillstyrker emellertid förslaget endast under förutsättning 
att skatteprivilegiet avskaffas. Sveriges Domareförbund framhåller att från 
rättssäkerhetssynpunkt finns det för den enskilde inget att erinra mot 
förslaget, men ifrågasätter det lämpliga i att begränsa institutet på sätt 
som föreslagits. Föreningen Sveriges Kronofogdar anser att det är logiskt 
att samma förutsättningar skall gälla för betalningssäkring och kvarstad. 
Det är därför rimligt att i bägge fallen ha som kriterium ett befarat aktivt 
betalningsundandragande från gäldenärens sida. Skattebetalarnas 
Förening framhåller att staten genom att åberopa betalningsoförmåga som 
grund för betalningssäkring kan skaffa sig företräde framför andra 
borgenärer och att betalningssäkringen i dessa fall kan utlösa en 
konkurssituation där övriga borgenärer får stå tillbaka för de krav som 
staten säkrat. 

Skälen för regeringens förslag: Lagen (1978:880) om betal
ningssäkring för skatter, tullar och avgifter (betalningssäkringslagen) har 
varit i kraft sedan den 1 januari 1979. Betalningssäkringen är en 
processuell säkerhetsåtgärd och motsvarar i huvudsak kvarstadsinstitutet 
inom civil- och straffprocessen. Syftet med betalningssäkring är att 
säkerställa verkställighet av ett kommande skatte- eller avgiftsbeslut och 
stärka det allmännas ställning som borgenär vid uppbörd och indrivning 
av en furdran på skatt, tull eller avgift. 

Beslut om betalningssäkring får fattas om det finns påtaglig risk att 
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gäldenären inte kommer att betala fordringen. Detta innebär att betal- Prop. 1993/94: 151 
ningssäkring får meddelas om det finns en konkret risk för att den 
skattskyldige (gäldenären) antingen försöker undgå att betala skatt, s.k. 
betalningsovilja eller betalningssabotage, eller saknar medel att kunna 
betala med, s.k. betalningsoförmåga. Betalningssäkring skall således 
kunna användas för att skydda mot s.k. betalningssabotage men också för 
att minska den kreditrisk som det allmänna löper för skattefurdringar. 

Omständigheter som kan peka på att risk föreligger för att en furdran 
inte kommer att betalas är t.ex. att gäldenären underlåter att deklarera 
eller fullgöra sin uppgiftsskyldighet på annat sätt eller lämnar oriktiga 
eller ofullständiga uppgifter i sin deklaration. Något som också kan tyda 
på att betalningsskyldigheten inte kommer att fullgöras är om gäldenären 
vidtagit åtgärder för att göra sin egendom oåtkomlig för verkställighet 
genom att tillgångar överlåtits på exempelvis familjemedlemmar eller 
andra närstående eller att förberedelse gjorts för att flytta utomlands. 
Även det förhållandet att gäldenären tidigare har visat betal
ningsförsummelse kan utgöra risk för att han inte kommer att betala sin 
skuld. Regeringsrättens praxis visar att det i varje enskilt fall måste göras 
en kvalificerad riskbedömning grundad på en helhetssyn av gäldenärens 
förhållanden. 

Betalningssäkring medför - till skillnad från kvarstad - särskild 
förmånsrätt (se avsnitt 8.2) i den egendom som tagits i anspråk (8 § 
förmånsrättslagen, 1970:979). Möjligheten att använda betalningssäkring 
vid befarad betalningsoförmåga ger tillsammans med den särskilda 
förmånsrätten det allmänna en möjlighet att vid konkursrisk gå in på ett 
tidigare stadium än övriga borgenärer och säkra sin rätt till betalning. 
Staten kan således inför en befarad konkurs genom ett beslut om 
betalningssäkring säkerställa sin rätt till betalning till förfång för 
gäldenärens övriga borgenärer och därigenom kanske även orsaka att 
gäldenären hamnar i sådana betalningssvårigheter att betalningssäkringen 
i sig framkallat en konkurs. Kritik har därför riktats mot att befilrad 
betalningsoförmåga kan användas som grund för betalningssäkring. 

Regeringen ställer sig bakom kommittens förslag och föreslår att 
betalningsofönnåga inte längre skall utgöra grund för betalningssäkring. 

Förslaget föranleder ändring i 4 § betalningssäkringslagen. 

8.2 Den särskilda förmånsrätten 

Regeringens förslag: Den särskilda förmånsrätten för betal
ningssäkrade fordringar avskaffas. 

Kommith~ns förslag: överensstämmer med regeringens. 
Remis.sinstanserna: Remissutfallet är blandat. RRV och Uinsrätten i 

Stockholms län anser att denna fråga inte kan behandlas isolerat utan bör 
ses som en principfråga huruvida det över huvud taget skall finnas en 
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särskild förmånsrätt för skattefordringar, en fråga som behandlats av Prop. 1993/94: 151 
lnsolvensutredningen. JO anser att frågan bör behandlas i ett annat 
sammanhang eftersom förslaget inte är så väl underbyggt att det är 
möjligt att ta ställning till det. RSV avstyrker förslaget oavsett vad 
lnsolvensutredningens förslag leder fram till. Däremot är RSV av den 
uppfattningen att samma regler beträffande förmånsrätt bör gälla för 
kvarstad och betalningssäkring, något som kan uppnås genom att 
förmånsrätt tillskapas för kvarstad, vilket verket föreslagit i RSV Rapport 
1991: 1 Översyn av utsökningsbalken. RSV påpekar att förlusterna för 
staten torde bli betydande om förmånsrätten slopas. Vidare befarar RSV 
att problemen med skenfordringar kan komma att accentueras. Även TCO 
avstyrker förslaget och befarar att ändringarna i förmånsrätten kan få till 
följd att oseriösa företag återigen börjar betrakta skatteskulder som en 
extraordinär utgift. 

Skälen för regeringens förslag: Vi har tidigare (avsnitt 8.1) föreslagit 
att möjligheten att betalningssäkra begränsas till att gälla endast då det 
finns en påtaglig risk för betalningssabotage. Staten får härigenom inte 
möjlighet använda institutet för att gå in före andra borgenärer vid 
befarade betalningssvårigheter. 

Skattefordringar har för närvarande allmän förmånsrätt ( 11 § förmåns
rättslagen, 1970:979). I ett betänkande Lag om företagsrekonstruktion 
(SOU 1992: 113) av Insolvensutredningen (Ju 1988:02) föreslås emellertid 
att denna förmånsrätt för skatter och avgifter, det s.k. skatteprivilegiet, 
avskaffas. Staten får då inte någon bättre ställning än andra (oprioritera
de) borgenärer. Betänkandet bereds för närvarande inom Justitiedepar
tementet. 

Med verkställighet av ett beslut om betalningssäkring följer särskild 
förmånsrätt i den egendom i vilken verkställighet ägt rum (8 § förmåns
rättslagen). Betalningssäkringsinstitutet motsvaras av möjligheten till 
kvarstad för andra fordringar. Vid kvarstad erhåller borgenären 
emellertid inte någon särskild förmånsrätt genom verkställighet av 
kvarstadsbeslutet. RSV har i rapporten Översyn av utsökningsbalken 
(RSV Rapport 1991: I) roreslagit att kvarstad skall ge förmånsrätt. Skälet 
för RSV:s förslag är att sökanden i ett kvarstadsmål kan ha varit på sin 
vakt och lagt ner arbete och kostnader på att få kvarstaden till stånd, 
vilket, om den samtidigt utmäts för annans fordran, framstår som 
meningslöst. Rapporten bereds ror närvarande inom Justitiedepartementet. 

Det huvudsakliga skälet till att betalningssäkring förenades med 
förmånsrätt var att det allmännas ställning ansågs böra stärkas under den 
tid då fordringen ännu inte är indrivningsbar, inte bara mot gäldenären 
själv utan även mot gäldenärens övriga borgenärer (prop. 1978179:28 s. 
123). Enligt regeringens mening är det inte motiverat att staten på det 
sättet får företräde framför andra borgenärer. Behovet av skydd för 
betalningssäkringen får anses tillräckligt väl tillgodosett om betal
ningssäkrad egendom som senare utmäts för en annan fordran anses 
samtidigt utmätt för den fordran som ligger till grund för betal
ningssäkringen. Ett sådant skydd finns i dag för kvarstadsbelagd egendom 
enligt 16 kap. 15 §andra stycket utsökningsbalken. Vi föreslår därför att 

144 



den särskilda förmånsrätten vid betalningssäkring slopas och att regeln Prop. 1993/94:151 
för kvarstadsbelagd egendom i nu nämnt avseende görs tillämplig pA 
betalningssäkrad egendom. 

Förslaget föranleder ändringar i 12 § betalningssäkringslagen, 8 och 9 
§§ förmAnsrättslagen, 1 kap. 5 §och 4 kap. 13 och 19 §§konkurslagen 
(1987:672) samt 8 kap. 14 §, 10 kap. 7 och 10 §§, 12 kap. 25 §, 13 
kap. 7 §och 16 kap. 15 § utsökningsbalken. 

8.3 Tidsfrist 

Regeringens förslag: Möjligheterna att förlänga tidsfristen för att 
fastställa en fordran eller väcka talan vid domstol begränsas till tre 
månader i taget. 

Kommittt~ns fijrslag: Kommitten föreslår att tidsfristen bestäms till en 
månad. 
Remi~instanserna: De remissinstanser som uttalat sig i frågan är 

negativa till förslaget. Både JO och RÅ anser att tidsfristen är för snävt 
tilltagen. JO betonar att förslaget kommer att leda till administrativt 
merarbete som inkräktar på den tid som behövs för ärendenas sakliga 
prövning. RÅ föreslår att tidsfristen bestäms till tre månader. lAnsrlttten 
i Stockholms litn framhåller att förslaget enbart skulle medföra en ökad 
arbetsbelastning och inte någon ökning i rättssäkerheten. Om förslaget 
genomförs föreslår länsrätten att en ventil införs för att fånga in sådana 
fall där den skattskyldige vägrar medverka. Kammarratten i JönkiJping 
ser inte att det finns något skäl till att införa tidsbegränsningar hos 
domstolarna. 

Skälen för regeringens förslag: För betalningssäkring gäller en 
tidsfrist på sex månader inom vilken en icke fastställd furdran måste ha 
fastställts av skattemyndigheten eller talan om fastställelse av furdringen 
eller underlaget för den ha väckts vid domstol. Går tidsfristen ut skall 
beslutet om betalningssäkring hävas. Om det finns särskilda skäl får 
länsrätten medge förlängning av tidsfristen. Som exempel på särskilda 
skäl angavs i förarbetena (prop. 1989/90:35 s. 25) att den skattskyldige 
förhalar utredningen eller utredningsmaterialet är mycket omfattande. 
Ansökan om förlängning skall göras innan tidsfristen gått ut. Kritik har 
riktats mot möjligheten till förlängning av tidsfristen. Enligt kritikerna 
kan myndigheterna frestas att inte anstränga sig tillräckligt för att 
åstadkomma en skyndsam utredning. 

Ett beslut om betalningssäkring är en ingripande åtgärd i den enskildes 
ekonomiska förhållanden. Det ställs därför stora krav på skyndsamhet när 
det gäller utredningen. Det ligger också i skattemyndighetens intresse att 
skatteutredningarna slutförs så snabbt som möjligt. Kravet på skyndsam
het är emellertid så viktigt att det finns skäl att se över bestämmelserna 
om en tidsfrist. 

JO Riksdagl'n 199319.J. I sam/. Nr 151 
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Liksom nu bör förlängning tl ske när den skattskyldige fördröjer Prop. 1993/94: 151 
utredningen eller utredningen är omfuttande eller komplicerad. 
Skattemyndigheten måste också kunna visa de skäl som motiverar fristens 
förlängning. Eftersom utredningen inte tlr pågå längre än nödvändigt kan 
det finnas skäl att begränsa tidsfristen för förlängning. 

Kommitten har föreslagit att förlängning skall medges med en månad 
i taget. Förslaget om en begränsning av tidsfristen innebär merarbete för 
såväl skattemyndigheten som domstolen. Är tidsgränsen för snävt 
tilltagen är risken stor att det administrativa merarbetet blir opropor
tionerligt stort i förhållande till den rättssäkerhet som uppnås. Vi anser 
emellertid att det är rimligt att en begränsning av möjligheten till 
förlängning införs och att en rimlig tid<;frist kan vara tre månader. 

Förslaget medför ändring i 7 § betalningssäkringslagen. 

8.4 Skadeståndsansvaret m.m. 

Regeringens förslag: Begränsningen av skadeståndsansvaret till att 
avse skador av •någon betydelse• slopas. Ersättning för processkost
nader utgår enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i 
ärenden och mål om skatt, m.m. 

Kommittms förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstansema: Endast ett tltal remissinstanser har yttrat sig i 

denna del. RSV har inget att erinra mot att statens skadeståndsansvar 
utvidgas på sätt som föreslås, medan Skattebetalarnas Förening anser att 
även rena person- och sakskador bör ersättas. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler skall staten 
ersätta skada, oberoende av om fel eller försummelse förelegat, när 
betalningssäkring skett för en icke fastställd fordran och den sedermera 
inte fastställs eller fastställs till ett väsentligt lägre belopp. Ersättning 
utgår för alla former av ren förmögenhetsskada under förutsättning att 
skadan är av •någon betydelse•, varmed förstås skada som överstiger 
5 000 kr, dock inte för processkostnader. Med ren förmögenhetsskada 
avses ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon 
lider person- eller sakskada. Ersättning kan vägras eller sättas ned om 
den skadelidande varit medvållande eller om det annars skulle vara 
oskäligt att ersättning lämnas. Skadeståndstalan förs hos allmän domstol 
och det är den skadelidande som har att visa att skada uppstått och hur 
stor skadan är. 

Skälet till att skadeståndsbestämmelser infördes i betalningssäkrings
lagen var att beslut om hetalningssäkring kan fattas innan utredningen i 
ett ärende är avslutad och utan att den skattskyldige har tltt möjlighet att 
bemöta de uppgifter som läggs till grund för beslutet. Bedömningen görs 
således många gånger på ett osäkert underlag och risken för felaktiga 
beslut är därmed större i fråga om betalningssäkring än vid sedvanliga 
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beslut om skatt eller avgift. Det ansågs därför rimligt att den som lidit Prop. 1993/94: 151 
skada till följd av ett beslut om betalningssäkring skall ta kompensation 
för detta. 

De ovannämnda begränsningarna i skadeståndsansvaret har emellertid 
utsatts för kritik. Begränsningen till "skada av någon betydelse", vilket 
enligt rorarbetena har preciserats till ca 5 000 kr, infördes av pro
cessekonomiska och praktiska skäl. Det kan emellertid även i de fall där 
skadan understiger detta belopp vara viktigt för den enskilde att han blir 
kompenserad för skadan, inte minst av principiella skäl. Denna begräns
ning bör därför tas bort. 

En annan begränsning avser processkostnader som har samband med 
betalningssäkringsbeslutet. Kommitten föreslår att denna begränsning tas 
bort och att ersättning skall utgå antingen enligt betalningssäkringslagen 
eller ersättningslagen. Den enskilde ges därvid möjlighet att välja vilken 
av lagarna som han vill skall tillämpas. Regeringen ansluter sig till 
kommittens förslag att processkostnader skall kunna ersättas. 

När det gäller ersättning enligt betalningssäkringslagen skall talan 
väckas hos allmän domstol medan ersättning enligt ersättningslagen skall 
prövas av den myndighet eller domstol som skall avgöra ärendet eller 
målet om skatt. Det är först i samband med att skattemyndigheten eller 
domstolen behandlar beskattningsfrågan som det står klart att betal
ningssäkring skett för ett belopp som inte fastställts slutligt eller fastställts 
till ett väsentligt lägre belopp. Genom att den myndighet eller domstol 
som prövar ärendet eller målet om beskattning har att ta ställning till 
processkostnadema i detta ärende eller mål är det också lämpligt att 
samma instans beslutar i ersättningsfrågan rörande betalningssäkring. För 
att osäkerhet inte skall råda om vilken lag som är tillämplig och av 
praktiska skäl föreslår regeringen att ersättning för processkostnader skall 
utgå efter de regler som gäller i ersättningslagen. 

Någon remissinstans har föreslagit att även person- och sakskada skall 
omfattas av skadeståndsansvaret. De skador som uppkommer vid 
betalningssäkring är emellertid nästan uteslutande s.k. rena förmögenhets
skador i form av t.ex. förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksam
het eller kapitalförlust. ÖVriga skador som kan uppkomma i samband 
med en betalningssäkring har inte samma särskilda skyddsbehov som ett 
strikt ansvar ger. Det finns därför inte skäl att utvidga skadeståndsskyl
digheten. För ersättning av andra skadetyper bör, i den mån de förekom
mer, således de allmänna skadeståndsreglema gälla. 

Förslagen föranleder ändringar i 21 § betalningssäkringslagen. 
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9 Meddelararvoden 

Regeringens bedömning: Det finns inte skäl att införa en särskild 
skatt på meddelararvoden. 

KommitMns bedömning: Överensstämmer med regeringens. 
Remi~instamema: Flertalet av de instanser som berört frågan 

instämmer i kommittens bedömning. Flera uttalar att det krävs mycket 
starka skäl för att införa en särskild skatt. Svenska Revisorsamfundet 
ifrågasätter dock om redovisningen, med hänsyn till bokföringslagens 
krav, kan ordnas på ett sådant sätt att uppgifter om meddelare och 
meddelande inte framgår av redovisningen. Svenska Tulningsut
givareföreningen hänvisar till tryckfrihetsförordningen och yttran
defrihetsgrundlagen och anför bl.a. att nuvarande regler inte ger ett 
tillräckligt skydd för uppgiftslämnama och förordar därför att en särskild 
lag om punktskatt på meddelararvoden införs. Ulnsrlllten i Norrbottens 
litn ställer sig inte främmande inför tanken på att arvodena skulle kunna 
undantas från beskattning. 

Bakgrund: Meddelarfriheten, som är grundlagsf°ast genom tryck
frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, innebär att det i viss 
utsträckning är möjligt att straffritt lämna sekretessbelagda uppgifter för 
publicering i tryckt skrift eller för offentliggörande i radio och TV. 
Reglerna om meddelarfrihet hänger samman med rätten till anonymitet. 
Den som lämnat ett meddelande för offentliggörande har rätt att vara 
anonym. Rätten till anonymitet utgör en hörnpelare i yttrandefriheten. 
Anonymiteten skyddas av tystnadsplikt för massmediaföretagens 
företrädare vad gäller uppgift om vem som lämnat ett meddelande. 
Anonymitetsskyddet förstärks också genom att myndighet eller annat 
allmänt organ förbjuds att efterfurska meddelare i vidare mån än vad som 
behövs för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid 
mot tryckfrihetsförordningen. Meddelare, s.k. tipsare, får i stor utsträck
ning arvoden för tips om nyheter till massmedia. Dessa arvoden utgör 
skattepliktig intäkt för meddelaren. Massmediaföretagen skall dra av 
preliminär skatt och lämna kontrolluppgift på belopp som överstiger 100 
kr. Vid en taxeringsrevision har revisorn rätt att ta del av handlingar som 
är av betydelse för revisionen även om den som revideras skall iaktta 
tystnad om dess innehåll. 

Det kan uppstå konflikter mellan tryckfrihetsförordningens regler om 
anonymitetsskydd för meddelare och reglerna om deklarations- och 
uppgiftsskyldighet, taxeringsrevision och bevissäkring. De föreslagna 
reglerna om undantagande av handling från revision m.m. innebär att det 
i ökad omfattning kan tas hänsyn till skyldigheten för massmediaföretag 
att hemlighålla meddelares identitet. Konflikten mildras också av den 
absoluta sekretess som gäller på skatteområdet. 

Prop. 1993/94: 151 
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Förhållandet mellan tryckfrihetsförordningen och reglerna om taxerings- Prop. 1993/94: 151 
revision och bevissäkring har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen. 
I betänkandet Anonymitet och tvångsmedel (SOU 1976:36) påpekade 
Utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan att 
bestämmelserna om taxeringsrevision och bevissäkring kan komma i 
konflikt med anonymitetsintressen. Detta motiverade en översyn av 
reglerna, något som dock inte låg inom utredningens uppdrag. Yttran-
defrihetsutredningen tog i betänkandet Värna yttrandefriheten (SOU 
1983:70) upp anonymitetsskyddet för tipsare och framförde tanken på en 
definitiv källskatt som en möjlig lösning på problemet. Även Tvångs-
medelskommitten berörde frågan i sitt betänkande Tvångsmedel -
anonymitet - integritet (SOU 1984:54) och föreslog en särskild beskatt-
ning av meddelararvoden. Pressens sammarbetsnämod har i en framställ-
ning till regeringen föreslagit en definitiv källskatt på ersättningar till 
anonyma meddelare till tidningar. 

Rättssäkerhetskommitten fick mot bakgrund av det anförda i uppdrag 
att överväga möjligheterna att införa en särskild skatt på meddelarar
voden. Kommitten fånn dock att det inte förelåg en sådan konflikt mellan 
grundlagens aoonymitetsskydd och skattelagstiftningen att denna 
motiverar en särskild skatt för meddelararvoden. 

Skälen för regeringens bedömning: Kommitten har ifrågasatt om 
anonymitetsskyddet över huvud taget omfattar rätten att anonymt ta emot 
ersättning för lämnade meddelanden och om det inte i stället endast 
omfattar rätten att anonymt kunna publicera en artikel, lämna ett 
meddelande till en journalist, medverka i ett program etc. Även om 
anonymitetsskyddet skulle omfatta rätten att anonymt ta emot ersättning 
för meddelandet behöver emellertid inte en eventuell konflikt mellan 
inkomstbeskattning och anonymitet vara av sådan art att en särskild skatt 
för meddelararvoden behöver införas. 

Konflikt mellan anonymitetsskydd och kontroll vid inkomstbeskatt
ningen kan uppkomma främst vid avgivandet av kontrolluppgift och vid 
revision. En kontrolluppgift om att arvode betalats ut innehåller inga 
uppgifter om motprestationen för arvodet. Risken för att någon hos 
skattemyndigheten kan dra slutsatsen att vederbörande är meddelare och 
vidare kan koppla arvodet till visst meddelande framstår som i det 
närmaste obefintlig, särskilt med hänsyn till att kontrolluppgifter inte 
längre granskas manuellt. Kvar står möjligheten att en revisor under 
pågående revision får tillgång till sådan information att någon kan 
identifieras såsom den som har lämnat ett visst meddelande. Ordnas 
bokföringen på ett sådant sätt, att detta inte framgår av räkenskaperna, 
är även denna risk minimal. En revision avser kontroll av att företaget 
fullgör sina skyldigheter enligt skatteförfattningarna. En revisor har inte 
något intresse av att kontrollera vad ett utbetalt arvode hos t.ex. ett 
tidningsföretag avser. Till detta kommer den absoluta sekretess som 
gäller på skatteområdet. 

De uppgifter tidningsföretaget eventuellt har avseende meddelare kan 
förvaras på annan plats än tillsammans med räkenskapsmaterialet och 
begäras undantagna enligt de av oss föreslagna reglerna i 3 kap. 13 och 
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14 §§ TL. Sammantaget är det således även osannolikt att någon riskerar Prop. 1993/94: 151 
att röjas som meddelare ens vid en bos utbetalaren företagen revision. 

Mot risken för röjande av anonymiteten bör dessutom konsekvenserna 
av en särskild skatt beaktas. 

Problemet med anonymitetsskyddet försvinner inte om man inför en 
särskild skatt för meddelararvoden. Skatten måste ju rimligen få 
kontrolleras, om än endast stickprovsvis. En sådan kontroll leder då till 
att myndigheterna vid sina stickprovskontroller får en lista på w anonyma w 

meddelare bos tidningen, eftersom mottagarna då är identifierade såsom 
sådana. Om de däremot, såsom för närvarande är fallet, ingår i hela 
kollektivet av mottagare av ersättningar för allehanda motprestationer är 
det svårare att bedöma huruvida det är fråga om meddelararvode, 
författararvode, annan arbetsprestation eller dylikt. Enda möjligheten om 
man önskar ha en särskild skatt med totalt anonymitetsskydd är att 
förbjuda kontroll eller omöjliggöra kontroll avseende mottagarna av 
ersättningar. I sådant fall borde skattenivån läggas på en sådan höjd att 
det inte blir lockande att använda skatteformen för andra utbetalningar. 

En annan aspekt som bör beaktas är de betydande administrativa 
problem som en särskild skatt för meddelararvoden skulle medföra, dels 
för de skattskyldiga, dvs. tidningsloretag och andra utbetalare, dels för 
skatteförvaltningen. Skatteformen skulle sannolikt komma att tillämpas 
mycket sällan och det leder till att mycket få personer kommer att ha god 
kännedom hur och när skatten skall redovisas och betalas. Vidare bör 
framhållas att den lag som reglerar förfarandet för punktskatter, lagen om 
punktskatter och prisregleringsavgifter, inte är helt ändamålsenlig för en 
skatt som till sin karaktär radikalt avviker från övriga punktskatter. 

Sammanfattningsvis finner vi mot bakgrund av de mycket små risker 
för röjande av anonymiteten som föreligger enligt nuvarande regler och 
med beaktande av de betydande olägenheterna såväl för de skattskyldiga 
som från administrativ synpunkt som en särskild skatt skulle medföra att 
det saknas skäl att införa en sådan skatt för meddelararvoden. 
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10 Ekonomiska konsekvenser 

Regeringen har i det föregående lagt fram omfuttande förslag som syftar 
till att stärka den enskildes rättssäkerhet vid beskattningen. Utgångs
punkten vid utformningen av förslagen om ändrade regler vid skatteutred
ningar är att den enskildes rättssäkerhet skall stärkas utan att effek
tiviteten i kontrollverksamheten eftersätts. Regeringen gör bedömningen 
att förslagen inte medför några effektivitetsförluster. Däremot innebär 
den föreslagna ordningen ett visst merarbete för skatteförvaltningen och 
övergångsvis kostnader för utbildning m. m. Dessa kostnader får dock 
bedömas som marginella. 

Bevissäkringslagen tillämpas för närvarande mellan tio och tjugo gånger 
per år. Kommitten har bedömt att den nya tvångsåtgärdslagen kan 
komma att tillämpas i ett femtiotal mål. Den uppskattningen förefaller 
rimlig. Kostnaderna för dessa mål bör bli marginella. 

Förslaget om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt kan 
beräknas medföra kostnader på 10-20 milj. kr per år. Till stöd för 
beräkningen har antagits att tillströmningen av inkomsttaxeringsmål 
kommer att motsvara 1993 års nivå, dvs. ca 10 000 mål per år. Vidare 
har antagits att de enskilda vinner bifall till sina yrkanden i 30 % av 
målen och att 30 % av dessa vunna mål är ersättningsgilla. Antalet 
ersättningsgilla fall blir därmed ca 900 per år (10 000 x 0,3 x 0,3). Om 
genomsnitl-.kostnaden uppskattas till 15 000 kr per mål, blir den totala 
kostnaden för 900 mål ca 13 milj. kr per år. Därtill kommer ersättning 
vid ärenden hos skattemyndighet, vilket har beräknats till 2,5 milj. kr per 
år (500 ärenden x 5 000 kr) samt administrationskostnader och kostnader 
för domstolarna. 

Det säger sig självt att det är svårt att beräkna kostnaderna för en 
reform som denna. Framför allt initialt kan antalet ansökningar komma 
att att bli relativt stort. Efter hand som praxis utbildas torde antalet dock 
sjunka, främst beträffande obefogade ersättningsanspråk. 

För budgetåret 1994/95 beräknar vi kostnaderna för ersättning i 
ärenden och mål om skatt till högst 10 miljoner kronor. För detta 
ändamål bör ett särskilt förslagsanslag föras upp under sjunde huvud
titeln. 

Prop. 1993/94:151 
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11 Författningskommentarer 

11.1 Lagen om särskilda tvångsåtgärder i 
beskattningsförfarandet 

1 § 
I paragrafens första stycke anges att lagen tillämpas vid revision eller 
annan kontroll av att skatt, tull eller avgift tas ut enligt vissa närmare 
angivna lagar. Dessa lagar motsvarar, med undantag för några justeringar 
som föranletts av att vissa lagar upphävts, ändrat rubrik eller blivit 
inaktuella, de lagar som nämns i 1 § bevissäkringslagen. Lagen 
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter omfuttas dock 
inte eftersom inte någon av de åtgärder som kan beslutas enligt tvångsåt
gärdslagen kan komma ifråga vid kontroll av stämpelskatt vid inskriv
ningsmyndigheter. Detta innebär en avvikelse i förhållande till lagrådsre
missen. Lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier har inte särskilt 
nämnts då den omfattas av lagen (1984:151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter. Med annan kontroll avses möjligheten enligt 9 § 
att eftersöka och omhänderta handlingar efter föreläggande samt 
möjligheten till åtgärder enligt 10 §i full som inte nämns i andra stycket. 

I andm stycket anges att lagen tillämpas även vid kontroll av att en vara 
får föras in i eller ut ur landet enligt tullagen (1987: 1065) och för 
kontroll av att föreläggande enligt lagen (1990:325) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt. 

2§ 
Paragrafen innehåller en uppräkning av de särskilda tvångsåtgärder som 
kan beslutas enligt 5-10 §§och 13 §. Paragrafen har ändrats redaktionellt 
i förhållande till lagrådsremissen då möjligheten till försegling ansetts 
angelägen även beträffande granskning utan föregående föreläggande om 
kontrolluppgift. Bestämmelsen om försegling har därför lagts efter 
bestämmelserna i 10-12 §§om granskning utan föregående föreläggande 
om kontrolluppgift. 

3§ 
I bestämmelsen definieras vissa begrepp som används i lagen. 
Granskningsledare är den som särskilt förordnats att vara gransknings

ledare enligt lagen. Regler om granskningsledare finns i 2 § bevissäk
ringslagen. Enligt dessa regler är granskningsledare, förutom den som 
har förordnats att vara det, även den som i sin tjänst har att övervaka 
granskningen. Enligt 15 § bevissäkringslagen skall särskilt förordnad 
granskningsledare anmäla vissa beslut till den som har att övervaka 
granskningen. I förevarande lag föreslås inte någon sådan anmälnings
skyldighet i stället skall beslut om åtgärder enligt lagen prövas av 
länsrätt. Behovet av överprövning av vissa beslut av granskningsledare 
som i sin tjänst har att övervaka granskningen kvarstår därför inte. På 
grund av detta och då det är angeläget att begränsa den krets som har 
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granskningsledares befogenheter föreslås att endast den som har ett Prop. 1993/94: 151 
särskilt förordnande skall vara granskningsledare enligt lagen. Detta 
innebär en förändring i förhållande till lagrådsremissen. 
Handling definieras på samma sätt som i 3 kap. 11 § TL. 
Verksamhetslokal definieras utifrån lydelsen av förutvarande 3 kap. 10 

§ TL med det tillägget att verksamhetslokaler avser utrymmen som 
huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra 
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1976: 125) eller skyldighet 
att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141) eller som 
bedrivs av annan juridisk person än dödsbo. Med verksamhetslokal avses 
också markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra 
utrymmen som är eller kan antas vara disponerade i verksamheten. 
Definitionen har utformats efter Lagrådets förslag. Transportmedel kan 
t.ex. vara bilar eller järnvägsvagnar. Exempel på förvaringsplatser är 
bankfilck, förvaringsboxar och magasin. Till andra utrymmen hör t.ex. 
postbox. Dit hör även förvar av data för automatisk informationsbe
handling oavsett om anläggningen är portabel eller inte Gfr SOU 
1992:110 s. 351 ff. och 457 f.). 

Det saknar betydelse om den som åtgärden avser äger eller hyr 
utrymmet, utan det avgörande är om han på ett eller annat sätt disponerar 
det. Vid tveksamhet om huruvida viss lokal disponeras av den som 
åtgärden avser bör ett särskilt beslut om tvångsåtgärd mot lokalen fattas 
enligt 8 §. 

4§ 
Bestämmelsen motsvarar proportionalitetsregeln i 6 a § bevissäkrings
lagen. Den har dock formulerats om utifrån lydelsen av 4 §andra stycket 
lagen (1987:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. 
Proportionalitetsregeln gäller för alla tvångsåtgärder som får tillgripas 
enligt lagen och innebär bl.a. att en åtgärd inte får vara mer omfilttande 
eller pågå under längre tid än som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med åtgärden. 

5§ 
Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 

Revision måste i vissa fall kunna genomföras i den reviderades 
verksamhetslokaler även om den reviderade inte lämnat sitt medgivande 
till det. Det grundläggande kriteriet för detta är att handlingar som 
omfattas av revisionen inte utan svårighet kan granskas på någon annan 
plats. Är det möjligt att hämta handlingarna kan i stället åtgärd enligt 6-
8 §§ bli aktuell. 

Svårighet att genomföra revisionen på annan plats föreligger i allmänhet 
om handlingarna inte utan vidare kan tas med för granskning på annan 
plats eller om det är fråga om handlingar som är lagrade på ADB
medium, och som inte enkelt kan kopieras eller tas med. Frågan om hur 
mycket handlingar det skall vara innan gränsen för "svårighet" passeras 
kan inte besvaras generellt, eftersom det bl.a. beror på hur handlingarna 
är ordnade och om beskattningsmyndigheten är beroende av förklaringar 
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på plats eller en fortlöpande möjlighet att stämma av uppgifter mot lager, Prop. 1993/94: 151 
personal etc. Hos större och medelstora företag med omfattande 
räkenskapsmaterial och en stor mängd affärshandlingar torde det i regel 
vara svårt att utföra revisionen på annan plats än i verksamhetslokalerna. 
Hos små företag med endast ett fåtal verifikationer och där verksamheten 
bedrivs från bostaden råder normalt det motsatta förhållandet. Gränsdrag-
ningsfrågan torde därför främst aktualiseras hos mindre företag. 

Vid revision kan även besiktning av lokaler och byggnader, inventering 
av kassa samt granskning av lager och inventarier ingå. Dessa åtgärder 
måste i allmänhet ske på plats hos den reviderade. 

Kraven på proportionalitet i 4 § gäller både för om åtgärden över 
huvud taget skall få företas och för hur den skall bedrivas samt den tid 
åtgärden får pågå. Det är t.ex. tänkbart att åtgärderna i verksam
hetslokalerna kan begränsas till inventering och besiktning, medan 
handlingarna granskas på annan plats. En annan möjlighet är att 
granskningsledaren i ett visst skede av revisionen bedriver granskningen 
i lokalerna ror att sedan fortsätta kontrollen på annan plats. Detta kan 
t.ex. vara nödvändigt för att granskningsledaren skall kunna bilda sig en 
uppfattning om bokföringsrutiner och bokföringens tillförlitlighet. Beslut 
om granskning i verksamhetslokaler kan även begränsas till viss tid. 
Skulle granskningsledaren senare märka att tiden inte räcker till, kan han 
ansöka om ett nytt beslut. Förhållandena kan vara mycket skiftande och 
därför fordras att domstolen (eller vid interimistiska beslut, gransknings
ledaren) noga prövar nödvändigheten av att revisionen eller delar av 
revisionen genomförs i verksamhetslokalema. 

En alternativ förutsättning för beslut om tvångsåtgärd enligt paragrafen 
är att medgivande för revision i verksamhetslokalema visserligen 
lämnats, men att den reviderade ändå inte medverkar vid revisionen i 
tillräcklig omfattning. Det kan antingen vara fråga om tredska eller att 
parterna har olika uppfattning om hur revisionen skall bedrivas. 
Domstolen får i det senare fallet mot bakgrund av de allmänna regler 
som getts om hur revisioner skall bedrivas (se t.ex. 3 kap. TL) bedöma 
vem som har fog för sin uppfattning och, om avgörandet utfaller till 
granskningsledarens fördel, besluta om tvångsåtgärd. 

Även i full där det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att 
undanhålla eller förvanska de handlingar som får granskas får gransk
ningen ske i verksamhetslokalerna om kontrollen inte utan svårighet kan 
ske på annan plats. Som angetts i allmänmotiveringen gäller vid 
sabotagerisk att riskbedömningen skall göras efter en helhetsbedömning 
men att risken skall kunna beläggas i det enskilda fallet (se avsnitt 5.6.1). 
Omständigheter som kan tyda på sabotagerisk kan vara 
- hot eller förtäckta hot om sabotage, 
- påtaglig nervositet eller ökad aktivitet i samband med vetskap om 
förestående granskning, 
- om grunden för vägran till samverkan inte framstår som rimlig eller 
endast kan ses som ett sätt att vinna tid, 
- om bolaget eller dess företrädare på annat sätt försöker att undandra sig 
sina skyldigheter, 
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- omfuttande transaktioner med oseriösa företagare, Prop. 1993/94:151 
- oklara eller konstruerade ägarförhållanden, 
- tecken på omfuttande eller avancerade skatteundandraganden. 

Vid sabotagerisk får, enligt andra stycket, revisionen genomföras utan 
att den reviderade fått kännedom om att den skall ske. Det innebär att 
beskattningsmyndigheten kan underlåta att fullgöra den underrättelse- och 
samrådsskyldighet som föreligger enligt t.ex. 3 kap. 9 och 10 §§ TL. Av 
10 § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att 
länsrätten inte behöver underrätta den enskilde om en ansökan om åtgärd, 
om det kan befaras att en underrättelse skulle avsevärt försvåra genom
förandet av beslut i målet. 

Beskattningsmyndigheten kan ha behov av att företa en överrasknings
revision för att t.ex. inventera kassan eller granska lagret för att undvika 
att den reviderade annars hinner justera kassan eller lagret. Kassan kan 
t.ex. fyllas på med privata medel, vilka egentligen redan tagits ut ur 
verksamheten eller lagret kompletteras med lånade varor. 

6§ 
Vid revision i den reviderades verksamhetslokaler kan det uppkomma 
problem vad avser revisionens genomförande. I normala fall bör parterna 
kunna lösa dem i samråd, men det kan även finnas behov av akuta 
åtgärder. En sådan åtgärd är möjligheten att omhänderta handlingar som 
revisorerna för tillfället granskar eller har i sin omedelbara närhet. En 
annan är att eftersöka handling i verksamhetslokalema. Båda dessa åtgär
der får beslutas av granskningsledaren (se 14 §). Eftersökning fordrar 
dock att revisionen redan fått karaktär av tvångsåtgärd, dvs. att den sker 
med stöd av beslut enligt 5 §. 

Handling som beskattningsmyndigheten redan har tillgång till kan enligt 
andra stycket omhändertas även om revisionen inte sker efter beslut 
enligt 5 §. Om revisionen sker efter samtycke i den reviderades lokaler 
och det blir fråga om att eftersöka handlingar blir det emellertid fråga om 
en upptrappning av revisionens karaktär till en tvångsåtgärd. Kan 
domstolens beslut om revision i verksamhetslokalema enligt 5 § inte 
avvaktas får granskningsledaren fatta ett interimistiskt beslut enligt 15 §. 

7§ 
När revisionen inte genomförs i den reviderades verksamhetslokaler kan 
beslut om åtgärd enligt 6 § inte komma ifråga .. Även när revisionen inte 
genomförs i den reviderades verksamhetslokaler kan det emellertid finnas 
behov av att eftersöka och omhänderta handlingar. Handlingar kan 
behöva hämtas i verksamhetslokalerna om handlingar som får granskas 
vid revisionen inte lämnas över till revisorn efter föreläggande (tredska) 
eller om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att 
undanhålla eller förvanska de handlingar som får granskas (sabotagerisk). 

I andra stycket görs undantag för normal underrättelse- och samråds
skyldighet om sabotagerisk föreligger (jfr 5 § andra stycket). Av 10 § 
andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att länsrätten 
inte behöver underrätta den enskilde om en ansökan om åtgärd, om det 
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kan befaras att en underrättelse skulle avsevärt ffirsvåra genomförandet Prop. 1993/94: 151 
av beslut i målet. 

8§ 
Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrddets ffirslag. Handlingar 
som omfattas av revision får, under de förutsättningar som anges i 7 §, 
eftersökas och omhändertas i lokal, på ffirvaringsplats eller i annat 
utrymme, som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler, om det 
finns särskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, på 
ffirvaringsplatsen eller i utrymmet. I fall som avses i paragrafen gäller 7 
§ andra stycket. Handlingar som inte finns i den reviderades verksam
hetslokaler kan t.ex. finnas hos en revisor eller i bostaden hos en 
ffiretagsledare. Beträffande vad som menas med verksamhetslokaler (se 
3 §). Granskningsledarens befogenhet att fatta interimistiskt beslut får 
endast avse verksamhetslokaler (se 15 §) och kan därffir avse t.ex. 
handlingar som ffirvaras i en revisors verksamhetslokaler, men aldrig 
sådana som ffirvaras i en bostad. 

9§ 
I paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrddets ffirslag, ffireskrivs 
att i annat fall än som avses i 7 eller 8 § får handlingar eftersökas och 
omhändertas ror granskning även hos den som förelagts att lämna ut 
handling, t.ex. enligt 3 kap. 5 § TL, om ffireläggandet inte följts. Det 
måste dock finnas en särskild anledning att anta att de begärda hand
lingarna finns hos den ffirelagde. Med uttrycket "särskild anledning att 
anta" avses att det skall finnas något som talar för att handlingarna finns 
där och att eftersökandet inte ingår i ett mer planlöst letande. Beviskravet 
bar inte satts högt och bör i praktiken, om ffireläggandet avser en speciell 
handling, ha uppfyllts redan när beskattningsmyndigheten beslutat om 
föreläggandet. Först om den ffirelagde invänder att handlingen inte finns 
hos honom ställs frågan på sin spets och får då avgöras efter en 
belhetsbedömning av de uppgifter som kommit fram. Propor
tionalitetsprincipen kommer här att ha stor betydelse. 

Beskattningsmyndigheten får även hämta handlingar enligt be
stämmelserna i denna paragraf om ffireläggande om kontrolluppgift som 
avser handlingar inte fullgjorts Gfr 3 kap. 50 a § LSK, 3 kap. 5 § LPP, 
75 a § tullagen och 17 kap. 5 § ML). Däremot ger bestämmelsen inte 
stöd för att tillämpa tvångsåtgärdslagen i övriga fall vid ffireläggande att 
lämna kontrolluppgift enligt lagen om självdeklaration och kontroll
uppgifter. 

JO§ 
Paragrafen motsvaras av 11 § i lagrådsremissen (se kommentaren till 2 
§). 

Av bestämmelsen ffiljer att granskning får ske utan ffiregående föreläg
gande om kontrolluppgift enligt de i bestämmelsen angivna paragraferna. 
Granskningen avser, till skillnad mot revision, kontroll av annan än den 
som granskas. För att åtgärden skall komma i fråga krävs att det finns 
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ett betydande utredningsintresse för sådan kontroll och skäl att anta att Prop. 1993/94:151 
utredningen skulle försvåras av ett föreläggande. Som exempel på när det 
kan befaras att utredningen kan försvåras av ett föreläggande kan nämnas 
om det finns risk att den förelagde saboterar utredningen själv eller 
genom att varsko den som uppgifterna avser. Beviskravet för detta bör 
sättas relativt lågt. Det bör räcka med en allmän bedömning av om 
uppgifterna är av sådan art att sabotagerisk typiskt sett kan antas 
föreligga. Det är således inte nödvändigt med en mer konkret sabotage-
risk i det enskilda filllet. Vid bedömningen av om utredningen försvåras 
av ett föreläggande bör även tidsaspekter beaktas. Särskilt markerat är 
detta vid mervärdesskatteutbetalningar, där skattemyndigheten måste 
betala ut överskjutande mervärdesskatt skyndsamt, men kontrollen bakåt 
i flera led kan ta månader om skattemyndigheten måste använda 
föreläggandeformen. Bestämmelsen innebär således att riskbedömningen 
tonats ned medan en ökad betydelse lagts på utredningsintresset vilket i 
allmänhet är lättare att påvisa. 

Det fordras även att det finns en särskild anledning att anta att 
handlingar av betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att 
påträffus hos den som åtgärden avser. Om en åtgärd övervägs t.ex. mot 
en leverantör eller en kund till den som beskattningsmyndigheten behöver 
uppgifter om, finns det normalt anledning att anta att handlingar också 
finns hos leverantören eller kunden. Är t.ex. en YVS-firma verksam på 
en viss ort, där det finns en stor leverantör av YVS-material kan det vara 
skäl nog att anta att leverantören också levererar material till VVS
firman. Kravet har inte satts särskilt högt, men markerar att åtgärden inte 
skall komma ifråga vid ett mer planlöst letande efter något som kan vara 
av intresse. 

Vid granskning utan föregående föreläggande att lämna kontrolluppgift 
skall liksom vid andra tvångsåtgärder alltid proportionalitetshänsyn tas. 
Detta aktualiseras särskilt om en sådan kontroll övervägs mot en icke 
bokföringsskyldig person och dennes bostad. I dessa fall bör det finnas 
starka skäl för att företa en granskning utan föregående föreläggande. En 
sådan möjlighet torde emellertid inte helt kunna undvaras t.ex. om det 
finns anledning att anta att falska eller i övrigt felaktiga fakturor ställts 
ut för att skapa oriktiga avskrivningsunderlag eller användas i mervärdes
skattehänseende. 

Granskningen syftar till att få fram uppgifter för kontroll av viss person 
eller viss typ av rättshandling och omfattar räkenskaper och andra 
handlingar som rör verksamheten. Avser kontrollen en viss person får 
således handlingar som har anknytning till rättshandling mellan den som 
granskas och denne person granskas. Avser kontrollen en viss typ av 
rättshandling får alla handlingar med anknytning till just den typen av 
rättshandling granskas. 

I andra stycket anges att åtgärd enligt första stycket omfattar även 
befogenhet att eftersöka och omhänderta handling som får granskas. 

I tredje stycket anges att granskningen får ske i verksamhetslokalerna 
om de handlingar som skall granskas inte utan svårighet kan granskas på 
annan plats. Rekvisitet "inte utan svårighet kan granskas på annan plats" 
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är detsamma som i 5 §. Hos fysiska personer som inte är näringsidkare Prop. 1993/94: 151 
får således endast handlingar eftersökas och omhändertas. Själva 
granskningen skall däremot ske på annan plats. 

11 § 
Paragrafen motsvaras av 12 § i lagrådsremissen (se kommentaren till 2 
§). 

Bestämmelsen innebär att det i ett beslut om åtgärd enligt 11 § inte 
alltid behöver anges identiteten på den som uppgifter söks om eller de 
uppgifter som söks. Särskilda skäl torde framför allt föreligga när 
kontrollen endast utgör en mindre del av en större utredning och det är 
angeläget av kontrolleffektivitetsskäl att så mycket som möjligt hålls 
hemligt tills vidare eller då det är fråga om att kontrollera en kedja av 
rättshandlingar och det är oklart var kedjan slutar. 

12 § 
Paragrafen motsvaras av 13 § i lagrådsremissen (jfr kommentaren till 2 
§). 

I paragrafen anges att en åtgärd enligt 10 § inte får beslutas för att 
samla in uppgifter som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än 
den som granskas. Uttrycket "samla in uppgifter som en förberedande 
åtgärd för kontroll av andra• har hämtats från nuvarande 3 kap. 8 § 
tredje stycket TL som tar sikte på den revisionsform som benämns 
generell revision eller förberedande åtgärdsrevision. Med en sådan avses 
enligt förarbetena (prop. 1987/88:65 s. 39) "en uppgiftsinsamling som 
gäller ett större antal personer och som t.ex. har till syfte att ge 
skattemyndigheten ett underlag för s.k. urvalsrevisioner". Åtgärd enligt 
10 §kan således inte beslutas om de insamlade uppgifterna enbart avses 
utgöra ett grundmaterial på vilket en kontrollaktion skall baseras. 
Däremot kan uppgiftsinsamlingen gälla ett stort antal personer under 
förutsättning att uppgifterna skall användas direkt för kontroll av dessa 
och inte enbart utgör ett material som ligger till grund för t.ex. en 
kontrollaktion. 

13 § 
Paragrafen motsvaras av 10 § i lagrådsremissen (se kommentaren till 2 
§). Motiven till bestämmelsen har utvecklats i avsnitt 5.6.5. 

Försegling av lokal, utrymme eller förvaringsplats får ske när 
handlingar under revision eller granskning utan föregående föreläggande 
om kontrolluppgift inte kan föras från platsen och det kan befaras att de 
annars undanhålls eller förvanskas. Riskrekvisitet är här "kan befaras", 
vilket anger ett lägre krav på bevisningen avseende risken än "påtaglig 
risk" och "särskild anledning". 

Försegling kan även bli aktuell om beskattningsmyndigheten har berett 
sig tillträde till lokaler med stöd av 9 och 10 §§ för att hämta hand
lingar, men alla handlingar inte omedelbart kan föras från platsen och det 
kan befaras att de annars undanhålls eller förvanskas. 
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Beslut om försegling fattas enligt 14 § av granskningsledaren. 

14 § 
Huvudregeln är att alla tvångsåtgärder skall beslutas av länsrätten på 
ansökan av granskningsledaren. 

De åtgärder som anges i 6 § och som samtliga rör åtgärder i verksam
hetslokaler får emellertid beslutas av granskningsledaren, eftersom de 
vanligen måste fattas snabbt och på plats hos den reviderade. Detsamma 
gäller beslut om försegling enligt 13 §. När granskningsledaren fattat 
beslutet kan den reviderade dock överklaga beslutet till länsrätten (jfr 29 
§). Länsrätten kan också begränsa omfattningen av åtgärden exempelvis 
till viss tid eller besluta att den skall omprövas efter viss tid. Detta kan 
t.ex. bli aktuellt vid försegling, en långvarig revision eller beslag av 
handlingar. 

15 § 
I de fall där länsrätten normalt skall fatta beslut kan granskningsledaren 
enligtför.rta stycket fatta ett interimistiskt beslut om tvångsåtgärd om det 
finns en påtaglig risk att handlingar som har betydelse för kontrollen 
undanskaffas eller förstörs innan länsrätten kan fatta sitt beslut. Eftersom 
ett beslut av länsrätten normalt bör kunna erhållas inom något eller några 
dygn torde länsrättens beslut endast i undantagsfall inte kunna avvaktas, 
särskilt som den enskilde vid sabotagerisk vanligtvis inte vet om att en 
kontroll skall ske. Om beskattningsmyndigheten t.ex. redan utför revision 
hos den reviderade (med samtycke) och den reviderade uppträder på ett 
sätt som ger grund för att anta att han håller på att undanskaffa eller 
förstöra material kan det emellertid finnas skäl att fatta ett interimistiskt 
beslut om tvångsåtgärd. 

Det åligger granskningsledaren att omedelbart underställa länsrätten 
beslutet. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om åtgärden skall bestå. 
Den mot vilken åtgärden beslutats skall beredas tillfälle att yttra sig, 
såvida inte omständigheter som anges i 10 § andra stycket törvaltnings
processlagen (1971:291) föreligger. 

Enligt andra stycket skall insamlade uppgifter förstöras om åtgärden 
inte skall bestå. Att omhändertagna handlingar skall återlämnas får anses 
följa av allmänna rättsgrundsatser och någon särskild bestämmelse om 
detta har inte bedömts nödvändig. 

16 § 
Paragraren har utfurmats på det sätt Lagrådet föreslagit. Se vidare 
kommentaren till 3 kap. 13 § TL. 

17§ 
Se kommentaren till 3 kap. 14 och 14 b §§ TL. 

18 § 
Paragraren har utfurmats på det sätt Lagrådet föreslagit. Se vidare 
kommentaren till 3 kap. 14 a § TL. Angående begreppen tekniska 
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hjälpmedel och sökbegrepp, se kommentaren till 25 §. 

19 § 
Paragrafen har utfurmats i enlighet med Lagrådets förslag. 

Bestämmelsens första mening motsvarar i huvudsak 21 § bevissäkrings
lagen. Andra meningen tar sikte på den situationen att granskningen av 
en handling har påbörjats innan den enskilde begär att den skall undantas. 
Om beskattningsmyndigheten går med på detta kommer inte något beslut 
om undantagande att fattas. Även i dessa fall när parterna kommit 
överens om att en handling eller del av en handling skall undantas skall 
inte de undantagna uppgifterna återges eller åberopas i skatteutredningen. 

20 § 
I rorvaltningslagen (1986:223) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
finns regler om hur beslut skall vara utformade och de gäller även vid 
beslut om åtgärder enligt denna lag. Till beslutet skall emellertid även 
fogas uppgift om möjligheterna att undanta handling samt vad som enligt 
21-23 §§gäller vid verkställighet, t.ex. rätten att närvara och att tillkalla 
ombud eller biträde. 

Med uttrycket "den som berörs av beslutet" avses främst den hos vilken 
åtgärden verkställs och den reviderade när åtgärden verkställs hos den 
reviderades revisor eller i annan lokal ror att söka efter den reviderades 
räkenskapsmaterial. 

21 § 
Beslut om åtgärd enligt lagen verkställs av kronofogdemyndigheten. 
Verkställighet sker på begäran av granskningsledaren. Granskningsleda
ren får dock verkstäJJa åtgärd i verksamhetslokaler, om det kan ske 
obehindrat. 

Beträffande åtgärd som grundar sig på tullagen (1987: 1065) har 
tullmyndighet samma befugenheter som kronofogdemyndighet. 

Beslut om åtgärder enligt lagen får verkställas omedelbart, om inte 
annat roljer av beslutet. 

Endast när det finns särskilda skäl, t.ex. när åtgärden riktar sig mot en 
kvällsöppen restaurang, får beslutet verkställas mellan kl. 19.00 och 
08.00. 

Påbörjas verkställigheten inte inom en månad från den dag då beslutet 
fattades rorfaller beslutet. Bestämmelsen motiveras av att ett beslut om 
tvångsåtgärder skall grundas på aktuella omständigheter ror. att få 
verkställas. 

I .fjtirde stycket har i enlighet med Lagrådets rorslag angivits att ett 
beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller omedel
bart om inte annat anges i beslutet. 

22 § 
Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas eller annan som 
berörs av beslutet, skall, om inte annat har roreskrivits, rore verkställan
det ha underrättats om beslutet samt beretts tillfälle att själv eller genom 
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behörig företrädare närvara samt tillkalla ombud eller biträde. Det krävs Prop. 1993/94:151 
därvid ingen furmell delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). Är 
den hos vilken åtgärden verkställs på annan ort räcker det med att han 
underrättas om beslutet samt de upplysningar som skall fugas till detta 
per telefun. Med annan som berörs av beslutet avses t.ex. den reviderade 
om åtgärden verkställs hos någon annan. Regler om undantag från 
underrättelseskyldigheten finns i 20 § och i fjärde stycket. 

Får myndigheten inte kontakt med den som skall underrättas om 
beslutet får enligt andra stycket beslutet verkställas endast om det finns 
synnerliga skäl. Sådana skäl kan t.ex. föreligga om den som beslutet 
skall verkställas hos håller sig gömd eller det är uppenbart att han 
medvetet gjort sig oanträffbar. Detsamma gäller när någon företrädare 
för ett företag inte finns att tillgå eller den hos vilken åtgärden skall 
genomföras uppehåller sig utomlands och inte kan nås under längre tid. 

Av tredje stycket framgår att verkställigheten inte får påbörjas förrän 
de som har rätt att närvara haft skälig tid att inställa sig. Detta gäller 
dock inte om åtgärden därigenom fördröjs i väsentlig omfattning eller om 
det finns en påtaglig risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. 
Beskattningsmyndigheten bör normalt kunna ge dem som har rätt att 
närvara någon eller några timmars frist för att inställa sig, men hänsyn 
bör tas till vad som i det enskilda fallet är rimligt. 

Enligt.fidnle stycket tillämpas inte de nyss nämnda bestämmelserna när 
en handling skall omhändertas enligt 6 §. Den som berörs av beslutet 
skall dock underrättas om åtgärden omedelbart efter det att beslutet 
verkställts. 

23 § 
Bestämmelsen motsvarar delvis 14 § bevissäkringslagen. Paragrafen har 
även i syfte att klargöra kronofugdemyndighetens befugenheter kom
pletterats med regler motsvarande 7 kap. 14 § konkurslagen (1987:672). 

24 § 
I första stycket anges att även förvaringsmaterial får tas med när 
handlingar omhändertas för granskning på annan plats. Syftet med detta 
är att handlingarna inte skall förvaras osorterade, utan i den ordning och 
pärm eller mapp som de förvarats i. 

Enligt 3 § avses med handling även sådan framställning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Bestämmelsen i andra stycket har motiverats av att handlingar inte skall 
kunna undgå läsning. I regel torde granskningsledaren förfuga över eller 
kunna skaffa fram nödvändig utrustning för att kunna läsa handlingar, 
t.ex. ADB-utrustning eller utrustning för att kunna läsa handlingar på 
mikrofische. Inträffar det någon gång att han inte förfogar över sådan 
utrustning och handlingarna inte kan granskas i verksamhetslokalerna, får 
även den tekniska utrustningen tas med om det finns synnerliga skäl för 
detta. Detta krav innebär att det skall vara fråga om mycket speciella 
situationer och att det inte skall finnas någon rimlig möjlighet för 
granskningsledaren att på annat sätt ordna med teknisk utrustning. En 
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allmän utgångspunkt här, liksom vid tillgripande av andra tvångsmedel, Prop. 1993/94:151 
är dock att beskattningsmyndigheten skall försöka att minimera skadan 
för den enskilde. En avvägning måste därför göras mellan behovet av att 
granskningen görs utanför verksamhetslokalema och det men den 
enskilde utsätts för genom att under granskningen bli av med teknisk 
utrustning (jfr 4 §). Beträffande begreppet tekniskt hjälpmedel, se nedan 
under 25 §. 

Enligt tredje stycket skall exemplar av upptagningen lämnas kvar, om 
granskningsledaren tar med data för automatisk databehandling, t.ex. 
magnetband eller disketter med bokföring eller andra handlingar (jfr SOU 
1992:110 s. 643). 

25 § 
Paragrafen har utfurmats i enlighet med Lagrådets förslag. Som Lagrådet 
anför i sitt yttrande bör begreppet tekniskt hjälpmedel ges en vid 
betydelse. under begreppet bör fålla s.k. hårdvara som datorer, ter
minaler, maskiner för läsning av mikrofische m.m. Hit bör också 
hänföras s.k. mjukvara dvs. dataoperativsystem, bokföringsprogram, 
revisionsprogram och andra program som behövs för att granska ett 
material som finns lagrat på disk eller annat medium som bara kan läsas 
med hjälp av ADB. Utanför begreppet tekniskt hjälpmedel bör fålla 
"sökbegrepp". Därmed torde förstås att sökfunktionen i ett datorprogram 
används t.ex. så att en granskare frågar efter alla transaktioner i 
räkenskapsmaterialet som avser viss person eller visst slag. 

Bestämmelserna avser att stärka integritets- och datasäkerhetsskyddet 
och har i stort hämtats från Datastraffrättsutredningens betänkande, SOU 
1992: 110 s. 641 ff. Den innehåller en proportionalitetsprincip som 
utfurmats med hänsyn till ADB-miljön. Endast de tekniska hjälpmedel 
och sökbegrepp får användas som behövs för att tillgodose ändamålet 
med revisionen. Detta får, som Lagrådet påpekat, till resultat att endast 
de uppgifter som behövs för ändamålet med åtgärden får tas fram. Den 
i lagrådsremissen föreslagna andra meningen i första stycket är således 
överflödig. Vidare finns ett absolut förbud mot granskning via telenät, 
dvs. via modem mellan företagets och myndighetens datorer. 

Tekniska hjälpmedel hos den som åtgärden verkställs hos får användas 
endast om det är nödvändigt. Verkställande myndighet kan t.ex. begära 
hjälp att få en kopia på visst material, vilken tas fram medan myn
dighetens tjänsteman är närvarande. Medverkar inte den som åtgärden 
verkställs hos eller om en noggrannare kontroll måste företas för att 
tjänstemannen skall kunna förvissa sig om att myndigheten har fått 
tillgång till allt material som åtgärden avser, får myndigheten dock själv 
använda den tekniska utrustningen. 

Hänvisningen till 2-4 och 6 §§lagen (1987:1231) om automatisk data
behandling vid taxeringsrevision, m.m. innebär att Datainspektionen 
utövar tillsyn över att granskning som sker med automatisk databe
handling inte medför otillbörligt intrång i personlig integritet och får 
meddela föreskrifter i särskilda fåll. 
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26 § Prop. 1993/94:151 

Handlingar och annat som omhändertagits skal] återlämnas så snart de 
inte längre behövs. Att åtgärd inte får pågå längre tid än vad som är 
nödvändigt följer av proportionalitetsprincipen. Efter det att t.ex. en 
revision slutförts kan räkenskaper och andra omhändertagna handlingar 
vanligtvis återlämnas, särskilt om revisionen inte föranlett några 
anmärkningar. I den mån det finns anledning att anta att vissa handlingar 
kan få betydelse i bevishänseende vid eftertaxering, annat omprövnings-
ärende eller en följande process i domstol måste dock vissa handlingar 
kunna kvarhållas. 

Bestämmelsen omfattar inte åklagarmyndighets behov av att få tillgång 
till handling under ett skattebrottmål. I den mån skattemyndigheten inte 
längre har anledning att kvarhålla handlingen kan emellertid åklagar
myndigheten ta en sådan handling i beslag enligt rättegångsbalken. 

Enligt andra stycket fattas ett beslut om återlämnande av handlingar ti.v 
granskningsledaren. Beslutet kan, enligt 29 §, överklagas till länsrätten. 

27 § 
När ett beslut om åtgärd verkställts skall ett verkställighetsbevis utfärdas 
Gfr 24 § bevissäkringslagen) och tillställas den hos vilken åtgärden 
genomförts eller annan som berörs av åtgärden. Har t.ex. bokföring 
omhändertagits hos en företagsrevisor skall både revisorn och den vars 
handlingar omhändertagits ha ett sådant bevis. Förutom uppgifter om när 
och var åtgärden verkställts, skall beviset innehålla uppgifter om vilka 
som var närvarande samt annat av betydelse som förekommit vid 
verkställandet. Med annat av betydelse avses t.ex. om det varit nödvän
digt att bryta lås eller annars företa något som orsakat skada på 
egendom. Har den hos vilken åtgärden verkställts framfört invändningar 
eller försökt att hindra verkställigheten bör detta också noteras. 

Om handlingar endast hämtats vid ett visst tillfälle torde det inte vålla 
några problem att notera dessa uppgifter. Pågår en revision efter beslut 
enligt 6 § under flera månader är inte avsikten att varje person som 
funnits i lokalerna skall noteras. Förutom vad som förekommit vid det 
första besöket bör viktigare händelser noteras i form av en enklare 
dagbok. 

Om handlingar omhändertagits skall beviset innehålla en förteckning 
över dessa. Detta kan t.ex. om det är fråga om ett antal pärmar med 
räkenskapsmaterial ske genom en anteckning om antalet pärmar, vad de 
innehåller och eventuella andra uppgifter som beskriver materialet. 

28 § 
Paragrafen motsvarar forumbestämmelsen i 26 § bevissäkringslagen. 

29 § 
Den enskildes möjligheter att överklaga granskningsledarens beslut har 
samlats i första stycket. Bestämmelsen motsvarar delar av 14 § andra 
stycket och 25 § andra stycket i lagrådsremissens lagförslag. 

Om en åtgärd hävs helt eller delvis, skall handlingar som omhänder-
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tagits återställas. Länsrätten får även enligt andra stycket besluta att Prop. 1993/94:151 
insamlade uppgifter skall förstöras om rätten ändrar ett beslut enligt 6 § 
helt eller delvis. Det kan t.ex. vara fråga om fotokopierat material, 
kopior av ADB-handlingar och skattemyndighetens anteckningar som 
innehåller uppgifter från sådant material. 

30 § 
Paragrafen har tillkommit med anledning av LagrM.ets yttrande för att 
klargöra att det allmänna får överklaga länsrättens beslut enligt lagen (se 
avsnitt 5.6.1). Visserligen torde redan av allmänna principer följa att det 
allmänna har rätt att överklaga t.ex. länsrättens beslut att bitål.la en 
begäran om undantagande av handlingar. Mer oklart är om det föreligger 
en överklaganderätt för det allmänna i fråga om beslut som underställts 
länsrättens prövning enligt 15 §. Det är således befogat med en regel för 
att klargöra att en sådan överklaganderätt föreligger. 

Med det allmänna avses den myndighet eller person som får överklaga 
skatte- eller avgiftsbeslut enligt de materiella förtåttningarna t. ex. 
skattemyndighet eller i förekommande tål.I allmänt ombud. över
klagandemöjligheten har således inte knutits till granskningsledaren som 
sådan. 

I andra stycket hänvisas till bestämmelserna i 6 kap. 15-17 §§ 
taxeringslagen (1990:324) om företrädare för det allmänna beträffimde 
skatt eller avgift som tas ut enligt vissa av de i 1 § första stycket angivna 
lagarna. RSV är således ensam behörig att föra talan i Regeringsrätten 
i mål enligt dessa lagar. 

31 § 
Paragrafen anger att bestämmelserna i utsökningshalken om talan mot 
utmätning i allmänhet skall tillämpas i fråga om överklagande av 
kronofogdemyndighetens beslut eller åtgärd enligt lagen. Av detta följer 
hl.a. att tingsrätt som första instans har att pröva verkställighetsfrågorna. 

11. 2 Thxeringslagen 

3 kap. 
5 § 
Paragrafens första stycke har förtydligats så att det klart framgår att den 
också gäller den som kan antas vara skattskyldig. Stycket har dessutom 
kompletterats med en bestämmelse om att skattemyndigheten får 
förelägga den skattskyldige eller den som kan antas vara skattskyldig att 
lämna över en kopia av en handling i stället för en originalhandling. 

I praktiken torde det ofta vara smidigare för den förelagde att 
tillhandahålla en kopia i stället för att behöva skicka orginalhandlingen 
eller att vid ett personligt besök visa upp handlingen. För skattemyn
digheten kan det också i många fall vara en fördel att slippa ta hand om 
originalhandlingar. 
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Exemplifieringen av handlingar som får granskas enligt tidigare andra Prop. 1993/94: 151 
stycket har tagits bort. Någon ändring i sak är inte åsyftad. 

6§ 
Paragrafen har upphävts. Regler om handlingar och uppgifter som skall 
undantas från föreläggande att visa upp handling eller lämna uppgift 
föreslås i 3 kap. 13 §. 

8§ 
Paragrafen innehåller bestämmelser om taxeringsrevision. Taxeringsrevi
sion kan i fortsättningen endast ske för kontroll av att egen deklarations
och uppgiftsskyldighet enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter har fullgjorts. Den förutvarande bestämmelsens andra 
och tredje stycken - som innehöll regler om revision hos tredjeman m.m. 
- har utmönstrats. 

Taxeringsrevision får ske hos den som är eller kan antas vara 
bokföringsskyldiga och den som är eller kan antas vara skyldig att föra 
räkenskaper samt annan juridisk person än dödsbo. Andra deklarations
eller uppgiftsskyldiga omfattas inte längre av taxeringsrevisionsinstitutet. 
De kan emellertid föreläggas att lämna uppgifter eller handlingar enligt 
5 §. Förbudet mot att göra revision hos myndigheter har tagits bort (se 
avsnitt 5.3.2). 

Den omständigheten att någon inte avlämnat deklaration eller uppgifter 
utgör inte något hinder mot revision, men bestämmelsen fordrar att den 
uppgiftsskyldige skall ha hunnit fullgöra skyldigheten på ett riktigt sätt 
innan revision inleds. Det innebär att en revision enligt huvudregeln inte 
får påbörjas förrän självdeklarationen skall vara avlämnad (2 kap. 28 § 
LSK) eller den tidpunkt då beviljat anstånd enligt bestämmelserna i lagen 
om självdeklaration och kontrolluppgifter löpt ut. Obligatoriska kon
trolluppgifter skall lämnas senast den 31 januari under taxeringsåret (3 
kap. 58 § LSK). En kontrolluppgiftsrevision kan således påbörjas först 
därefter. Vid revision av uppgiftsskyldighet efter föreläggande skall tiden 
för fullgörande enligt föreläggandet ha löpt ut. 

Ett undantag från denna regel finns i andra stycket. En revision får 
påbörjas även innan deklaration skall avlämnas, om revisionen kan antas 
bli omfattande och det beskattningsår som skall kontrolleras har gått ut. 
I praktiken blir regeln tillämplig vid revision av stora företag som kräver 
en hel del förarbete innan skattemyndigheten kan börja granska bokfö
ringen. Det fordras dock att revisionen bedrivs på ett sådant sätt att den 
inte onödigt hindrar boksluts- eller deklarationsarbetet. De handlingar 
som behövs för detta arbete får således inte omhändertas eller på annat 
sätt göras oåtkomliga (jfr 10 §). 

9§ 
Enligt det nya första stycket skall ett beslut om taxeringsrevision 
överlämnas till den reviderade innan revisionen verkställs. Stycket 
innehåller också bestämmelser om vad ett beslut om taxeringsrevision 
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skall innehålla. Beslutet skall innehålla uppgifter om ändamålet med Prop. 1993/94:151 
revisionen t.ex. om det är fråga om en kontrolluppgiftsrevision eller 
vilka skatter som skall kontrolleras. Beslutet skall även innehålla uppgift 
om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt 13 och 14 §§. 

JO§ 
I paragrafuns första stycke ges den centrala regeln att en revision skall 
bedrivas i samverkan med den som revideras och göras på ett sådant sätt 
att den inte onödigt hindrar verksamheten. Revisioner som enbart sker 
med stöd av taxeringslagen skall alltid bedrivas i samverkan med den 
reviderade. Endast om åtgärder enligt tvångsåtgärdslagen eller om vite 
aktualiseras kan samverkansförfarandet frångås och åtgärder vidtas under 
de rorutsättningar som anges i den lagen. Angående Lagrådets syn
punkter på utfurmningen av första stycket se avsnitt 5.3.3. 

Både den reviderade och revisorn har mycket att vinna på att revisionen 
bedrivs under samverkan. Revisorn och den reviderade bör därför 
planera revisionens genomförande med hänsyn till båda parters 
önskemål. 

I bestämmelsens andra och tredje stycken, liksom i 11 och 12 §§, ges 
några allmänna riktlinjer för hur en revision skall bedrivas. Reglerna 
utgör ramar för parternas befugenheter och åligganden. Att mer i detalj 
reglera förfarandet är inte lämpligt då förhållandena kan skifta avsevärt 
i praktiken och då revisorn och den reviderade måste ha möjlighet att 
inom samverkansförfarandet komma fram till en lämplig ordning för 
revisionens genomförande under hänsynstagande till omständigheterna i 
det enskilda fallet. Reglerna har en dubbel betydelse då de genom att 
ange ramarna för taxeringsrevisioner kan tjäna till ledning för om 
tvångsåtgärder skall tillgripas. 

De olägenheter som skattemyndigheterna ibland noterat genom att det 
kan ta veckor att få fram handlingar eller upplysningar som normalt bör 
kunna tas fram omedelbart eller under några dagar, beror ofta på att den 
reviderade inte avsatt tillräckliga resurser för revisionen. Generellt sett 
utgör inte bristande resurser ett godtagbart skäl för att inte medverka i 
erforderlig omfattning. Det kan inte helt undvikas att en revision innebär 
visst besvär och vissa kostnader för den reviderade. På samma sätt som 
det är en medborgerlig skyldighet att lämna uppgifter till ledning för 
beskattningen är den enskilde skyldig att i skälig omfattning medverka 
vid kontroll av dessa uppgifter. Samtidigt är det viktigt att revisorn 
uppträder korrekt och ställer rimliga krav på den reviderade innan 
tvångsåtgärder övervägs. 

Revisionen får enligt andra stycket ske hos den reviderade om han 
medger det. Eftersom det är skattemyndigheten som tar initiativet och 
som vet vad en revision normalt kräver för åtgärder är det naturligt att 
myndigheten tar ställning till om revisionen behöver bedrivas i den 
reviderades lokaler och, om myndigheten anser att så bör ske, föreslår 
den reviderade detta och inhämtar hans medgivande. 

Om den reviderade efter hand ändrar inställning till att revisionen sker 
i verksamhetslokalerna men skattemyndigheten ändå bedömer det 
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nödvändigt att revisionen sker där innebär det att revisionen inte längre Prop. 1993/94: 151 
sker under samverkan. För att revisionen skall få furtsätta i verksam-
hetslokalema krävs därför ett beslut enligt 5 § tvångsåtgärdslagen. 

När det gäller revision av större företag är det uppenbart att revisionen 
måste genomföras i verksamhetslokalema. När det gäller små företag 
med blygsam omfuttning är det däremot knappast önskvärt att revisionen 
sker hos den reviderade. Ibland kan det även vara så att endast vissa 
delar av revisionen behöver göras i verksamhetslokalerna. Granskning av 
bokföring behöver t.ex. inte alltid ske i verksamhetslokaler medan 
inventering av kassa och granskning av inventarier och lager normalt 
måste ske där. 

I vissa fall kan den reviderade ha ett intresse av att granskningen utförs 
i hans lokaler, trots att revisorn inte har föreslagit det. Det kan t.ex. 
gälla känsliga handlingar som den reviderade inte vill undanta från 
revisionen eller som inte kan undantas, men som han anser ändå inte bör 
lämna verksamhetslokalema, t.ex. ADB-lagrad information. 

Om den reviderade begär att revisionen utförs i verksamhetslokalerna 
skall denna begäran efterkommas om revisionen kan göras där utan 
betydande svårigheter. Sådana svårigheter kan t.ex. uppstå om gransk
ning i lokalerna medför ett omfattande resande för revisorerna, om den 
reviderade uppträder hotfullt eller på annat sätt stör granskningsarbetet 
eller om granskningsarbetet inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt 
i verksamhetslokalerna. Lokalerna kan vara trånga, kalla, bullriga etc. 

Bestämmelsen i tredje stycket om kvitto vid utlämnande av handlingar 
har endast ändrats redaktionellt i förhållande till nuvarande lydelse av 
sista meningen i andra stycket. 

11 § 
Paragrafen innehåller regler om vad som får granskas vid revisionen. I 
första stycket har paragrafen kompletterats med en hänvisning till den 
nya bestämmelsen i 13 §om handlingar och uppgifter som skall undantas 
från revision. 

Alla handlingar som rör den reviderades verksamhet får normalt 
granskas vid revisionen, om de inte skall undantas enligt 13 §. Vid 
kontroll av att ett föreläggande fullgjorts eller vid en partiell revision 
behöver dock endast viss del av handlingarna granskas. 

Den nuvarande bestämmelsen om kontroll av löpande beskattningsårs 
räkenskaper och handlingar har tagits bort. Det är en följd av att 
ändamålet med revisionen enligt 8 § renodlats - revision får ske endast 
för kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet fullgjorts. Endast 
sådana handlingar som behövs för att kontrollera att deklarations- och 
uppgiftsskyldigheten fullgjorts får omfattas av revisionen. Det löpande 
beskattningsårets handlingar omfattas i den utsträckning de behövs vid 
revisionen av det tidigare beskattningsåret, dvs. har någon relevans vid 
denna revision. Det kan t.ex. vara fallet vad avser årsskiftesfakturering, 
inventarie- och lagerkontroll m. m. Att revision inte får ske av löpande 
beskattningsår innebär således en begränsning av målet med revisionen 
snarare än medlen för denna (se avsnitt 5.3. l). 
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Andra stycket (förutvarande sista stycket) har dels ändrats språkligt så Prop. 1993/94:151 
att det klarare framgår av lagtexten att inventering är en del av revisio-
nen och att även korttidsinventarier får inventeras, dels tillförts en 
bestämmelse om besiktning av lokaler och byggnader som används i 
verksamheten. I praktiken torde revisionsbestämmelserna redan tillämpas 
på detta sätt. 

12 § 
Första stycket innehåller bestämmelser om den reviderades skyldigheter 
vid revision. En allmän regel ges om att den reviderade skall tillhan
dahålla de handlingar och lämna de upplysningar samt den hjälp som 
behövs för revisionen. I detta ligger att den reviderade skall fullgöra 
sina skyldigheter inom rimlig tid. Det är svårt att generellt ange vilka 
tidsfrister som är rimliga. En allmän utgångspunkt bör dock vara att 
revisorerna skall ha möjlighet att bedriva revisionen tämligen skyndsamt 
och i ett sammanhang. Endast om den reviderade har mer beaktansvärda 
skäl för att ta mer än en kortare respit bör detta beaktas utan att det ses 
som tredska (jfr vad som sagts under kommentaren till 10 §om bristande 
resurser). 

Vid inventering är det ofta nödvändigt för revisorn att ta tillträde till de 
utrymmen som används i verksamheten. En arbetsplats för revisorn eller 
revisorerna behövs när revisionen tar genomföras i den reviderades 
lokaler. Behovet av en arbetsplats och möjligheterna att tillhandahålla en 
sådan varierar avsevärt, behovet kan avse alltifrån ett skrivbord i ett 
mindre kontor till flera rum vid revision av stora företag. 

Även vid granskningen av ADB-lagrat material enligt andra stycket är 
utgångspunkten att granskningen skall bedrivas i samverkan med den 
reviderade. Således kan revisorn och den reviderade komma överens om 
granskning genom frågesystem via terminal, att ADB-revisor får direkt 
tillgång till terminal, att visst material skall kopieras, att både terminal 
och kopia av upptagningen används etc. Om den reviderade påkallar det, 
skall revisionen emellertid endast omfatta en kopia. Tillförlitligheten av 
denna kopia måste dock kunna kontrolleras, t.ex. genom att kopian tas 
fram tillsammans med ADB-revisor eller att man stämmer av innehållet 
på kopian mot upptagningen i företagets ADB-system. Även i detta full 
bör de praktiska problemen lösas i samråd. Datainspektionen kan enligt 
lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, 
m.m. också meddela föreskrifter som tar hänsyn till den tekniska utveck
lingen och de praktiska problem som kan uppstå. Ett förfarande som 
t.ex. inte regleras av lagstiftningen är att den reviderade låter skatte
myndigheten provköra datasystemet för att kontrollera tillförlitligheten 
t.ex. genom att mata in ett antal uppgifter avseende löner och löneförmå-

. ner för att se hur uppgifterna behandlas. Om skattemyndigheten ser att 
systemet behandlar uppgifterna på ett tillförlitligt sätt kan det, i förhållan
de till vad en mer fullständig kontroll hade medfört, spara besvär och 
kostnader för båda parter. 

Om de praktiska problemen med revision av ADB-upptagningar inte 
löses i samråd kan tvångsmedelsanvändning bli aktuell. För att inte 
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behöva driva fram en tvångsmedelsanvändning, kan den reviderade Prop. 1993/94:151 
begära att länsrätten prövar frågan enligt 14 §. 

Tredje stycket, som utformats på det sätt Lagrådet föreslagit, innehåller 
ett förbud mot granskning via telenät och proportionalitetsregler. Vid 
granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de 
tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att 
tillgodose ändamålet med revisionen. Detta innebär att endast uppgifter 
som behövs för detta ändamål får aktivt eftersökas. Angående begreppen 
tekniskt hjälpmedel och sökbegrepp se kommentaren till 25 § tvångsåt
gärdslagen. 

12 a § 
!första stycket anges att en revision inte får pågå längre tid än nödvän
digt och att handlingarna skall återlämnas till den reviderade så snart som 
möjligt och senast när revisionen avslutats. Om en handling behövs i 
bevishänseende kan den i vissa fåll tas om hand enligt tvångsåtgärdsla
gen. Vid misstanke om brott kan handlingen beslagtas enligt rättegångs
balken. 

Av andra stycket, som motsvarar tidigare 14 § framgår att skattemyn
digheten snarast skall lämna meddelande om resultatet av revisionen till 
den reviderade i de delar som rör honom. Detta sker enklast genom att 
den reviderade får en kopia av revisionspromemorian i aktuella delar. 

13 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om handlingar som får undantas från 
föreläggande och revision. Den har utformats enligt Lagrådets förslag. 

Vid taxeringsrevision är utgångspunkten att alla handlingar i verksam
heten får granskas. Den enskilde har dock rätt att undanta sådana 
handlingar som omfåttas av paragrafen. 

Skälen för de olika undantagen har redovisats i allmänmotiveringen 
(avsnitt 5.5). Här skall endast några kompletterande synpunkter ges. 
Undantaget iförsta stycket 1 för handlingar som inte får granskas enligt 
27 kap. 2 § rättegångsbalken avser huvudsakligen sådant som anförtrotts 
advokater, läkare m.fl. i deras yrkesutövning eller som de i samband 
därmed erfarit. Undantaget har samma omfattning som i rättegångs
balken. 

I första stycket 2 undantas även handlingar med ett betydande 
skyddsintresse om handlingens innehåll på grund av särskilda omständig
heter inte bör komma till någon annans kännedom. Genom att hand
lingarnas skyddsintresse satts i förgrunden har markerats att en allmän 
relevansprövning av de handlingar som får granskas inte skall ske. Som 
handlingar med ett betydande skyddsintresse har i allmänmotiveringen 
särskilt nämnts handlingar innehållande vissa råd i skatterättsliga 
angelägenheter, företagshemligheter eller uppgifter hos sådana yrkes
grupper som inte omfåttas av första stycket I , men som har likartade 
arbetsuppgifter, t.ex. andra jurister än advokater, revisorer, 
skatterådgivare m.fl. Även mer personliga uppgifter kan i undantagsfall 
ha ett sådant skyddsintresse att de skall kunna undantas granskningen. 
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Det kan röra sig om uppgifter om egna eller anställdas personliga Prop. 1993/94:151 
förhållanden eller om uppgifter som annars har en personlig karaktär och 
vars röjande skulle kunna medföra obehagliga konsekvenser för den som 
har uppgifterna eller den uppgifterna rör. 

Vid bedömningen av om handlingar får undantas krävs enligt andra 
stycket att handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för 
kontrollen. Vid denna bedömning är det, särskilt om skyddsintresset är 
markerat, angeläget att den enskildes önskemål beaktas så långt det är 
möjligt. Skyddsintresset kan i många fall tillgodoses genom att nödvän
diga uppgifter lämnas i annan handling eller muntligen. Länsrätten kan 
även besluta att lämna ut endast en del av handlingen. 

14 § 
Om den enskilde förelagts att lämna uppgift eller visa upp handling och 
han anser att den bör undantas från föreläggandet skall han, enligt första 
stycket, omedelbart översända den begärda handlingen eller uppgiften till 
länsrätten tillsammans med en skriftlig begäran om befrielse från 
föreläggandet. 

Om en handling begärs undantagen från revision skall handlingen, 
enligt andra stycket, förseglas och ställas till länsrättens förfogande för 
prövning, på samma sätt som i dag sker vid sådan begäran enligt 
bevissäkringslagen. Någon möjlighet att underlåta detta finns till skillnad 
mot bevissäkringslagens regler inte. 

På samma sätt som för närvarande gäller enligt 20 § bevissäkringslagen 
skall länsrätten, enligt tredje stycket, pröva frågan om undantagande utan 
dröjsmål. 

14 a § 
I första stycket finns en särskild regel om hur handling, som endast kan 
uppfattas med tekniskt hjälpmedel, t.ex. en ADB-lagrad handling, skall 
tillhandahållas i målet. Den kan t.ex. tillhandahållas i utskrift, genom 
kopia av upptagningen eller genom att länsrätten får teknisk hjälp med 
att ta del av handlingen. Regeln innebär således att länsrätten får 
överväga hur man lämpligen bör förfara. 

Begränsningar i revisorns rätt att själv använda sig av tekniska 
hjälpmedel för att uppgift som skall undantas från granskning inte skall 
komma till revisorns kännedom får, enligt andra stycket beslutas av 
länsrätten. 

14 b § 
När allmänna domstolar prövar frågor om editionsföreläggande sker det 
ofta utan att domstolen har tillgång till de handlingar som är aktuella. 
Förhållandena är inte helt jämförbara, men det kan i vissa fall förekom
ma att länsrätten inte behöver tillgång till en handling eller i vart fall inte 
till alla handlingar som begärs undantagna. Anser den enskilde att 
innehållet i en handling har sådan karaktär att han skulle föredra att inte 
ens domstolen tar del av det kan han därför, enligt första stycket, begära 
att rätten inte granskar handlingen. Finner rätten då att granskning av 
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handlingen inte är nödvändig kan domstolen avgöra målet utan att bryta Prop. 1993/94: 151 
förseglingen eller ta del av den översända handlingen. Det kan t.ex. 
gälla en principiell fråga, där även revisorn har en tämligen god bild av 
vad handlingen innehåller för typ av infurmation. 

När det gäller fråga om handlingar får granskas på grund av be
stämmelser i grundlag lämnar 13 § första stycket 2 utrymme för en sådan 
prövning. Om det däremot är fråga om en handling överhuvud omfuttas 
av kontrollen - en reviderad kan t.ex. hävda att en handling inte rör 
verksamheten - skall frågan enligt andra stycket uttryckligen handläggas 
på samma sätt som en begäran om undantagande på annan grund. 

14 c § 
Mot!.varande bestämmelse finns i 19 § tvångsåtgärdslagen. Regeln har 
samma betydelse vid skatteutredningar där tvångsåtgärder inte är aktuella. 

6 kap. 
JO§ 
Paragrafen har ändrats så att länsrättens beslut avseende undantagande av 
handling enligt 3 kap. 13 och 14 §§ och föreläggande enligt 3 kap. 5 § 
kan överklagas till högre instans enligt de ordinära reglerna i förvalt
ningsprocesslagen, dvs. till kammarrätten och, om prövningstillstånd 
erhålls, till Regeringsrätten. Skattemyndigheten kan överklaga länsrättens 
beslut. Att RSV är ensam behörig att föra talan i Regeringsrätten följer 
av 6 kap. 15 § andra stycket. 

11.3 Lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och 
avgifter 

4§ 
I paragrafen anges de villkor som måste vara uppfyllda för att ett beslut 
om betalningssäkring skall få fattas. Motiven till den föreslagna 
ändringen framgår av avsnitt 8.1. Enligt första stycket får beslut om 
betalningssäkring fattas om det finns en påtaglig risk för att en gäldenär 
försöker undandra sig att betala en fordran. Det skall således vara fråga 
om betalniogsovilja eller s.k. betalningssabotage. En indikation på att 
gäldenären inte kommer att betala fordringen är att han tidigare visat 
betalningsovilja eller försökt undgå sina betalningsförpliktelser. Gälde
närens underlåtenhet att deklarera eller fullgöra sin betalningsskyldighet 
på annat sätt talar många gånger för betalningsovilja. Särskilt gäller detta 
om förhållandena tyder på att han medvetet har försökt att undgå 
beskattning för viss inkomst eller förmögenhet. Gäldenärens sätt att sköta 
sin bokföring eller annan anteckningsskyldighet kan vara av betydelse för 
riskhedömningen. Något direkt s.k. betalningssabotage från gäldenärens 
sida behöver inte vara för handen för att risk i lagrummets mening skall 
föreligga. 
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7§ 
Ändringen i första stycket innebär att förlängning av tidsfristen endast 
kan göras med tre månader i taget. Normalt torde det vara svårare att 
motivera en förlängning ju längre tid som gått sedan åtgärden beslutades, 
såvida det inte är gäldenären som är orsak till att utredningen drar ut på 
tiden. Se vidare avsnitt 8.3. 

12 § 
Ändringarna i andra stycket hänger samman med att den särskilda 
förmånsrätten för betalningssäkring tagits bort (se avsnitt 8.2). I en ny 
andra mening anges att verkan av utmätning av egendom är densamma 
vid betalningssäkring och kvarstad och att bestämmelserna i 16 kap. 15 
§ utsökningsbalken är tillämpliga. 

16 § 
Ändringen hänger samman med att bevsissäkringslagen har upphävts. 
Bestämmelser om granskoingsledare finns nu i den nya lagen om 
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

21 § 
Av ändringen i andra stycket följer att all förmögenhetsskada skall 
ersättas oberoende av skadans storlek. Motiven till förslaget framgår av 
avsnitt 8.4. Den skadelidande måste visa att skada uppstått och hur stor 
skadan är. Skadeståndstalan förs hos allmän domstol. 

När det gäller ersättning för processkostnader skall bestämmelserna i 
lagen om ersättning i ärenden och mål om skatt, m.m. tillämpas. 
Innebörden av dessa bestämmelser framgår av avsnitt 7. 

11.4 Uppbördslagen 

49 § 2 mom. 
I andra stycket har lagts till en uttrycklig föreskrift om att säkerhet skall 
ha furmen av bankgaranti eller något annat borgensåtagande. Motiven till 
bestämmelsen har utvecklats i avsnitt 6.2. 

Tredje stycket är nytt och innehåller bestämmelser om ersättning för 
kostnader för ställd säkerhet (avsnitt 6.3). Ersättning utgår om den 
skattskyldige vinner helt eller delvis bifall till sitt yrkande i omprövnings
ärendet eller skattemålet. Genom att säkerhet skall bestå av bankgaranti 
eller annat borgensåtagande torde kostnaden vara lätt att beräkna. I de 
flesta fall kommer denna att utgöras av bankens avgift för utfärdande av 
en bankgaranti. 

Ersättningen skall jämkas om den skattskyldige vinner bifall till endast 
del av yrkandet, varvid en proportionering av kostnaden skall göras. 
Vidare skall ersättningen jämkas, eventuellt till noll, om det skulle vara 
oskäligt att utge full ersättning. Här avses bl.a. den situationen att en 
skattskyldig medverkat till att skattemyndigheten gjort en felbedömning 
av en skattefordrans storlek eller att en skattefordran hänför sig till annat 
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beskattningsår eller liknande. Prop. 1993/94: 151 
När det gäller förfarandet skall bestämmelserna i 6-11 §§ lagen om 

ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. tillämpas. 
Innebörden av dessa bestämmelser framgår av avsnitt 7. 

78 § 
1 mom. 
Bestämmelsen om revision i tredje stycket har flyttats till nya 2 b mom. 
2mom. 
Bestämmelsen har utfurmats efter mönster från 3 kap. 5 § TL. En 
möjlighet till undantagande av handling eller uppgift från föreläggande 
hat införts. 
2 a mom. 
En motsvarighet till taxeringslagens taxeringshesök har införts i 
uppbördslagen (jfr 3 kap. 7 § TL). I förhållande till lagrådsremissen har 
bestämmelsen fått en utfurmning som närmare knyter an till taxerings
lagens regler. 
2 bmom. 
Revisionsbestämmelsen i tredje stycket i I mom. har flyttats hit. 
Bestämmelsen har även ändrats på sätt att det uttryckligen anges att 
revision även kan ske hos den som kan antas vara arbetsgivare (jfr 3 kap. 
8 § TL). 

102 § 
I paragrafen föreskrivs om möjligheterna att överklaga länsrättens beslut 
om preliminär taxering, jämkning av preliminär skatt, verkställande av 
skatteavdrag och anstånd med att betala skatt (se vidare under 6.4). 
Länsrättens beslut får överklagas till kammarrätten,· men prövningstill
stånd krävs för att få målet prövat i kammarrätten. För beslut med 
anledning av en begäran enligt 44 § om beskoo angående skyldigheten att 
verkställa skatteavdrag krävs dock inte prövningstillstånd. 

11.5 Lagen om ersättning för kostnader 
i ärenden och mål om skatt, m.m. 

3 § 
Paragrafen reglerar förutsättningarna för rätt till ersättning. Förutvarande 
andm stycket har flyttats till 4 §. 

I paragrafen har ställts upp tre alternativa förutsättningar för att en 
framställning om ersättning skall beviljas. Den första förutsättningen, att 
den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden, tar 
främst sikte på omprövningsärenden hos skattemyndighet och dylika 
ärenden hos andra förvaltningsmyndigheter samt mål hos domstol. Har 
yrbmdena helt eller delvis bifallits föreligger i princip en rätt till 
ersättning, dock under förutsättning att det inte är fråga om kostnader 
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som anges i 4 §eller att det finns grund för jämkning enligt 5 §.Om den Prop. 1993/94: 151 
skattskyldige inte får bifall till sitt yrkande i sak och överklagar såväl det 
beslutet som beslutet om kostnadsersättning, avgörs frågan om rätt till 
ersättning efter vad saken får för utgång i den högre instansen. Be-
stämmelsen omfattar även fråga om ersättning i mAI om betal-
ningssäkring, där beslut om betalningssäkring meddelats för en fordran 
som inte är fastställd och fordringen senare inte blir slutgiltigt fastställd 
eller fastställs slutligt till ett väsentligt lägre belopp än det som har 
betalningssäkrats (jfr 21 § betalningssäkringslagen). 

När det gäller den andra ersättningsmöjligheten, nämligen att ärendet 
eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämpningen avses 
främst prejudikatmAI eller liknande ärenden eller mål. I det senare fallet 
kan det vara fråga om s.k. pilotfall som prövats av domstol, men av 
olika skäl inte drivits ända upp i högsta instans. I sådana fall kan det 
ändå vara befogat att lämna ersättning för gjorda rättsutredningar eller 
dylikt i den mån kostnaderna är hänförliga till prejudikatfrågan. 

Den tredje och sista alternativa möjligheten är att det finns synnerliga 
skäl för ersättning. Det kan avse sådana fall där den skattskyldige inte 
fatt bifall till sina yrkanden och ärendet eller målet inte heller kan anses 
vara av betydelse för rättstillämpningen, men där processen på grund av 
myndighetens agerande blivit onödigt omfattande eller komplicerad. 
Vidare kan det vara fråga om ett skatterevisionsärende, i vilket 
skattemyndigheten har orsakat den reviderade större kostnader än 
nödvändigt. Det måste dock vara fråga om sådana extraordinära fall där 
man i efterhand kan konstatera att utredningen eller skatterevisionen utan 
den skattskyldiges eller reviderades förskyllan gått för långt eller där man 
i vart fall kan konstatera att kraven på den skattskyldige eller reviderade 
varit oproportionerligt stora. Synnerliga skäl kan även anses föreligga 
enbart med beaktande av målets beskaffenhet i förhållande till den 
skattskyldiges personliga förhållanden. Dessa fall måste dock bedömas 
med stor restriktivitet. 

Utöver att något av de tre nämnda revisiten skall vara uppfyllda krävs 
också att den skattskyldige skäligen har behövt ombud, biträde etc. för 
att ta till vara sin rätt. Det skall med andra ord förelegat ett verkligt 
behov av sakkunnig hjälp. Här avses i första hand objektiva omständig
heter, men även subjektiva omständigheter kan i vissa fall vägas in. Till 
de objektiva förutsättningarna hör främst sakens beskaffenhet, dvs. hur 
svår den skatterättsliga problemställningen är. Subjektiva omständigheter 
som kan vägas mot skattefrågans beskaffenhet är frågan om den 
skatteskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet och liknande 
förhållanden. Som nämnts under avsnitt 7 .3 skall ersättning inte ges till 
en skattskyldig som av bekvämlighetsskäl låter ett juridiskt ombud föra 
talan. Ärenden och mål av enklare beskaffenhet eller där myndigheten i 
tillräcklig utsträckning redovisat gällande rätt och sakomständigheter bör 
således falla utanför ersättningsfallen. Vidare bör man kunna ställa högre 
krav på personer som driver någon form av näringsverksamhet beträffan
de uppgifter som de till följd av detta kan antas ha större insikt i än 
skattskyldiga i allmänhet. Skälighetsbedömningen innefattar även, i likhet 
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med vad som gäller för närvarande, kostnadernas storlek. Det förhållan- Prop. 1993/94: 151 
det att den skattskyldige behövt hjälp i tvisten medför inte att han skall 
beviljas ersättning för högre kostnader än vad som skäligen varit 
påkallade. Viss ledning bör härvid kunna hämtas från vad som gäller i 
fråga om ersättning till biträde m.fl. i rättshjälpsärenden. 

4§ 
Paragrafen innehåller numera de begränsningar i ersättningsrätten som 
tidigare återfånns i 3 § andra stycket och avser sådana kostnader som den 
skattskyldige är skyldig att själv svara för under skatteutredningar eller 
andra liknande utredningar för fåstställande av skatt, tull eller avgift. 
Liksom tidigare ersätts inte den skattskyldiges eller hans ställföreträdares 
arbete. Detta gäller även för kostnader för arbete som utförts av den 
skattskyldiges anställda. 

5§ 
Paragrafen har justerats i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafen 
har införts bestämmelser om jämkning. Bifalls ett yrkande endast delvis 
får, enligt ett nytt andra stycke, ersättningen jämkas, varvid hänsyn får 
tas till hur stor del av kostnaderna som belöper på vardera delen. Man 
får därvid söka göra en lämplig avvägning av vad som i det enskilda 
fallet är rimligt. Om den partiella framgången dessutom beror av att 
hänsyn tagits till sådant som den skattskyldige själv bort tillhandahålla 
under skatteutredningen (se 4 §)kan ersättningen ytterligare reduceras på 
denna grund. Jämkning skall inte ske om den tappade delen är av endast 
ringa betydelse. Härvid avses det beloppsmässiga förhållandet. Jämkning 
skall normalt inte heller ske i den mån ersättning kan medges med stöd 
av 3 § första stycket 2, dvs. i prejudikatfallen. I sådana fall bör jämkning 
som beror på att den skattskyldige endast delvis vinner bifall till sin talan 
kunna komma i fråga, om den del av målet som förloras inte gäller 
prejudikatfrågan. I fall som avses i 3 § första stycket 3, dvs. om det 
finns synnerliga skäl utges ersättningen efter särskilda grunder som i sig 
torde utesluta jämkning. 

Enligt ett nytt tredje stycke kan ersättningen också jämkas om den 
skattskyldige eller hans ombud varit försumlig eller orsakat att processen 
blivit mer omfattande än nödvändigt. Det kan t.ex. vara fallet när han 
under ärendets eller målets gång i onödan tillfört nya omständigheter, 
utnyttjat möjligheten att komma med nya yrkanden eller dylikt och på så 
sätt orsakat ökad skriftväxling eller t.o.m. nödvändiggjort en muntlig 
förhandling, som annars inte hade behövts. 

7§ 
Paragrafen behandlar frågor om forum och tid för framställning om 
ersättning. Varje instans som avgör ett ärende eller mål om skatt, där 
kostnader uppkommit, skall numera själv ta ställning till om och i vilken 
omfattning ersättning skall medges. Det innebär att skattemyndigheten 
prövar frågan om kostnader som uppkommit i ett ärende hos myn
digheten och förvaltningsdomstol resp. allmän domstol vid mål om skatt 

175 



i resp. domstol. Prop. 1993/94:151 
För att uppnå god arbetseffektivitet är det rimligt att kräva att 

skattskyldig som vill ha ersättning begär detta innan ärendet eller målet 
avgörs. I andra meningen har därffir intagits en bestämmelse om detta. 
Har den skattskyldige aviserat att han avser att begära ersättning bör han 
därffir, innan ärendet eller målet avgörs, beredas tillfälle att komma in 
med en kostnadsräkning. Ersättningsbeslutet skall meddelas i samband 
med att myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet i övrigt. 

8§ 
Paragrafen har upphävts. De bestämmelser den reglerade återfinns nu i 
7 §. 

9§ 
Paragrafen har justerats med hänsyn till att den numera även avser 
ärenden om skatt hos ffirvaltningsmyndighet. 

JO§ 
Eftersom även ffirvaltningsmyndighet skall fatta beslut om ersättning 
furdras en regel om möjlighet att överklaga ett sådant beslut. Ersättnings
ärendet skall då överklagas till länsrätten i det län där myndigheten är 
belägen. Beträffande ffirvaltningsdomstolar överklagas länsrätts beslut i 
vanlig ordning till kammarrätt osv. Även allmänna domstolar kan fatta 
beslut om ersättning. Tingsrätt fungerar som beskattningsmyndighet i 
arvs- och gåvoskattemål. Ersättningsbeslut överklagas då till hovrätten, 
dvs. i samma ordning som dessa skattemål. 

Paragrafen innehöll tidigare bestämmelser om domstols handläggning 
av yrkande om ersättning för kostnader hänffirliga till ärende hos 
förvaltningsmyndighet. Eftersom förvaltningsmyndigheten numera själv 
skall pröva ersättningsfrågan behövs ingen sådan reglering. Be
stämmelserna har därffir slopats. 

11 § 
Paragrafens första stycke har justerats sA att det även avser ärenden om 
skatt hos förvaltningsmyndighet. I ffirhållande till Lagrådsremissen har 
begränsningen till överklagande av skattskyldig slopats. 

I andm stycket har inffirts en bestämmelse om att den myndighet eller 
det allmänna ombud, som får överklaga det ärende som kostnaderna 
hänför sig till, även får överklaga ersättningsbeslutet. överklagande skall 
därvid ske inom samma tid som gäller för sakfrågan i målet. Dock får 
denna tid inte överstiga två månader från det att beslutet meddelades. I 
förhållande till lagrådsremissen har tiden för överklagande modifierats. 

Ett beslut om kostnadsersättning skall, för att kunna prövas, överklagas 
särskilt. 

ÖvergångsbesUimmelser 

Övergångsbestämmelserna har utformats enlighet med Lagrådets 
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förslag. Äldre bestämmelser skall tillämpas i fråga om kostnader i Prop. 1993/94: 151 
ärenden och mAl som anhängiggjorts före ikraftträdandet. Med anhängig-
görande avses i detta sammanhang även det förhållandet att ett ärende 
omprövas, revision påbörjas etc. på initiativ av förvaltningsmyndighet. 

11. 6 Förmånsrättslagen 

8§ 
Andra meningen har upphävts. Betalningssäkring ger inte längre 
förmånsrätt i den egendom som har tagits i anspråk. 

9§ 
Paragrafen reglerar det inbördes förhållandet mellan förmånsrätterna. 

Femte stycket har upphävts till följd av att den särskilda förmånsrätten 
för betalningssäkrade fordringar slopas. 

11. 7 Lagen om sjömansskatt 

19 § 
Tredje stycket har ändrats med utgångspunkt i ändringarna i 3 kap. 5 § 
TL samt tillfogats en hänvisning till samma lags regler om handling eller 
uppgift som skall undantas. 

FjtJrde stycket tas bort. Innehållet återfinns efter konsekvensändringar 
i 19 c §. 

19a § 
Paragrafen hänvisar till 3 kap. 16 § TL. 

19b § 
I bestämmelsen införs en motsvarighet till taxeringslagens taxeringsbesök 
(3 kap. 7 § TL). Bestämmelsen har i förhållande till lagrådsremissen fltt 
en utformning som närmare knyter an till taxeringslagens regler. 

19 c § 
Revisionsbestämmelsen i nuvarande 19 § fjärde stycket har efter 
språkliga justeringar flyttats hit. 

11. 8 Mervärdesskattelagen 

17 kap. 
2 § 
Bestämmelsen har ändrats i konsekvens med ändringarna i 3 kap. 5 § 
TL. 

12 Riksdagen 1993194. I sam/. Nr 151 
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3 § 
Hänvisningen till 3 kap. 6 § TL har ersatts med en hänvisning till 13 -
14 a §§ samma kapitel. Dessutom har bestämmelsen arbetats om 
språkligt. 

5§ 
Paragrafen har utfurmats efter Lagrddets förslag. Skattemyndigheten får 
till ledning för beskattningen av annan person förelägga bl.a. näringsid
kare att lämna uppgift eller att visa upp handling eller lämna över kopia 
av handling som rör en omsättning av vara eller tjänst som han förvärvat 
av, sålt till eller tillhandahållit annan näringsidkare. 

Skattemyndigheten har även en motsvarande möjlighet att förelägga 
annan person om det finns särskilda skäl för detta. Bestämmelsen gör det 
möjligt för skattemyndigheten att i vissa fåll följa mervärdesskattepliktiga 
varor i en transaktionskedja för att kontrollera att mervärdesskatt 
redovisats och betalats på rätt sätt. Det är inte nödvändigt att föreläggan
det avser uppgifter om en viss angiven näringsidkare. Ett föreläggande 
enligt paragrafen kan avse också ej namngiven näringsidkare eller 
uppgifter som behövs som en förberedande åtgärd för kontroll av andra 
Gfr 3 kap. 50 a § LSK). 

6§ 
Bestämmelsen iförsta stycket ger skattemyndigheten möjlighet att förena 
ett föreläggande enligt 5 § med vite. 

Enligt andra stycket får den enskilde i stället för att själv ta fram 
begärda handlingar eller uppgifter ställa handlingar till skattemyn
dighetens förfugande för kontroll om han annars måste lägga ned ett 
betydande arbete för att fullgöra föreläggandet. Bestämmelsen är tänkt 
för de fåll när skattemyndigheten vill ha fram ett mer omfattande material 
eller arbetskrävande sammanställn.iiigar av material. Den enskilde skall 
i dessa fall om han inte vill eller kan lägga ned nödvändiga resurser på 
att ta fram uppgifterna kunna begära att skattemyndigheten själv tar fram 
dessa. 

7§ 
Första stycket anger vad revision får avse och hos vem revision får ske. 
Bestämmelsen motsvarar reglerna i 3 kap. 8 § första stycket TL. 
Revision får dock även ske hos den som anmält sig för registrering och 
sådan representant för utländsk skattskyldig som avses i 22 kap. 6 §. 
Motiven till bestämmelsen har utvecklats i avsnitt 5.9.1. Något förbud 
mot att verkställa revisioner hos myndigheter finns inte. I fråga om syftet 
med revision kvarstår reglerna oförändrade. 

Andra stycket har endast ändrats redaktionellt. 

20 kap. 
9§ 
Av ändringen i andra stycket framgår att länsrättens beslut om anstånd 
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med att lämna deklaration eller betala skatt får överklagas till kam- Prop. 1993/94: 151 
marrätten. Prövningstillstånd krävs dock för att få målet prövat i 
kammarrätt. 

11. 9 Lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter 

3 kap. 
3 § 
Bestämmelsen har ändrats efter förebild av 3 kap. 5 § TL. Regler om 
handlingar och uppgifter som skall undantas från föreläggande har införts 
i 15 och 15 a §§. 

5§ 
Paragrafen har utrormats efter mönster av 3 kap. 50 a §lagen (1990:325) 
om självdeklaration och kontrolluppgifter. Se vidare kommentaren till 
denna paragraf. 

7§ 
Paragrafen har i redaktionellt hänseende utrormats i huvudsak efter 3 
kap. 8 § TL. I andra stycket ges dock en specialregel som innebär att 
revision får göras för att kontrollera om en ansökan om återbetalning av 
eller kompensation för skatt är korrekt. Motiven till regeln har utvecklats 
i avsnitt 5.9.2. 

8§ 
Ändringarna motsvarar den nya lydelsen av 3 kap. 9 § TL. 

9§ 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 10 § första och andra styckena TL. 

JO § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 10 § tredje stycket TL. 

11 § 
Ändringarna motsvaras av de ändringar som vidtagits i 3 kap. 11 § TL. 

12 § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 12 § första - tredje styckena TL. 

13 § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 12 § fjärde stycket TL. 

14 § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 12 a § TL. 
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15 § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 13 § TL. 

15 a § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 14 § TL. 

15 b § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 14 a § TL. 

15 c § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 14 b § TL. 

15 d § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 14 c § TL. 

8 kap. 
8§ 
Av ett nytt andm stycke framgår att länsrättens beslut om anstånd med 
att lämna deklaration eller betala skatt fAr överklagas till kammarrätten. 
Prövningstillstånd krävs dock för att få målet prövat i kammarrätt. 

11.10 Lagen om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare 

27 § 
Revisionsbestämmelsen i nuvarande första stycke har flyttats till 27 b §. 
Bestämmelsen i det nya första stycket har ändrats så att den endast 
behandlar skattemyndighetens möjlighet att förelägga den enskilde. 

Det nya andm stycket hänvisar till taxeringslagens regler om undan
tagande från föreläggande. 

Nuvarande fjtirde stycke har fått en ändrad placering och utgör nu ett 
nytt tredje stycke. 

27 a § 
Tidigare 27 a §har bytt beteckning till 27 c §. 

I nya 27 a §har införts en möjlighet att vid besök hos arbetsgivare eller 
vid annat personligt sammanträffande stämma av uppgifter i främst 
uppbördsdeklarationer mot räkenskaper m. m., vilket motsvaras av 
taxeringsbesök i taxeringslagen ( 3 kap. 7 § TL). Paragrafen har i 
förhållande till förslaget i lagrådsremissen fått en utfurmning som 
närmare knyter an till taxeringslagens regler. 

27 b § 
Revisionsbestämmelsen från nuvarande 27 § första stycket har efter vissa 
justeringar (jfr 3 kap. 8 § TL) flyttats hit. Bestämmelsen har utfurmats 
efter Lagrådets förslag. 
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76 § 
Ändringarna innebär att länsrättens resp. Sjömansskattenämndens beslut 
om anstånd med att betala arbetsgivaravgifter får överklagas till 
kammarrätten. Prövningstillstånd krävs dock för att tl målet prövat i 
kammarrätt. 

11.11 Tullagen 

16 § 
Andra stycket i nuvarande lydelse överlappas av föreslagen lydelse av 75 
§och tas därför bort. 

42 § 
Andra stycket i nuvarande lydelse överlappas av föreslagen lydelse av 75 
§ och utmönstras därför. 

75 § 
Ändringarna medför att paragrafen endast skall reglera tullmyndighetens 
möjlighet att förelägga den som är eller kan antas vara uppgifts- eller 
anmälningsskyldig enligt tullagen eller den för vars räkning en vara förts 
in eller ut. 

Möjligheten att förelägga tredjeman har brutits ut och överförts till 75 
a §. 

75 a § 
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om kontroll av annans 
anmälnings- eller uppgiftsskyldighet genom föreläggande (kontroll
uppgiftsskyldighet, jfr 3 kap. 50 a § LSK). Sådan kontroll skall endast 
tl ske hos den som bedriver verksamhet av sådan beskaffenhet att uppgift 
av betydelse för kontrollen kan hämtas ur handlingar som rör verksam
heten. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 

75 b § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om när revision skall tl ske och har 
utformats med 3 kap. 8 § TL som förebild. Revisionen tlr avse att 
kontrollera att anmälnings- eller uppgiftsskyldigheten enligt lagen - eller 
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen - fullgjorts riktigt 
och fullständigt. Revisionen tlr sålunda även avse kontroll av att 
föreläggande fullgjorts riktigt och fullständigt. 

76 § 
Paragrafen har utformats i överensstämmelse med motsvarande regler i 
3 kap. 9 § TL. 

77 § 
Paragrafen har utformats efter förebild av 3 kap. 10 § första och andra 
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styckena TL. 

77 a § 
Paragrafen mot&varar bestämmelserna i 3 kap. 10 § tredje stycket och 11 
§ första och tredje styckena TL. 

77 b § 
Paragrafen har utformats efter förebild av 3 kap. 12 § TL. 

77 c § 
Paragrafen motsvarar 3 kap. 12 a § TL. 

78 § 
Paragrafen har utformats efter 3 kap. 13 § TL. 

79 § 
Paragrafen har utformats efter 3 kap. 14 § TL. 

79 a § 
Paragrafen har utformats efter 3 kap. 14 a § TL. 

79 b § 
Paragrafen mot&varar 3 kap. 14 b § TL. 

79 c § 
Paragrafen har utformats efter 3 kap. 14 c § TL. 

11.12 Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter 

3 kap. 
3 § 
I bestämmelsen, som rör undantag från skyldigheten att lämna kontroll
uppgift, hänvisas till taxeringslagens regler om undantag från skyldighet 
att lämna uppgift. 

50a § 
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I första 
stycket anges att i huvudsak bokföringsskyldiga och juridiska personer får 
föreläggas att lämna kontrolluppgift för kontroll av rättshandling mellan 
den som förelagts och annan person. Även andra, dvs. fysiska personer 
som inte är näringsidkare, tlr föreläggas om det finns särskilda skäl. Det 
kan i vissa fåll finnas ett starkt utredningsintresse av att hämta in 
uppgifter även från personer som inte är bokföringsskyldiga, t.ex. när 
någon sålt tillgångar till betydande belopp till en näringsidkare och 
försäljningen grundat avdragsrätt hos näringsidkaren. Det kan också vara 
fråga om skenrättshandlingar, oriktigt benämnda rättshandlingar eller 
dylikt. En maskin kan ha köpts och åsatts ett mycket högre värde än 
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marknadsvärdet, varor kan ha köpts in till ett högre värde än marknads- Prop. 1993/94:151 
värdet och sålts vidare etc. När skattemyndigheten skall kontrollera 
tillgångarna hos den bokföringsskyldige kan de ha sålts vidare eller så 
har andra maskiner ställts dit under revisionen. Följer skattemyndigheten 
tillgången bakåt i tiden kan det hända att den har ägts av en privatperson. 
Det måste i sådana särskilda fall anses försvarbart att även denne kan 
föreläggas att lämna uppgifter till skattemyndigheten eftersom kontroll-
möjligheten annars kan gå helt förlorad. 

Genom rekvisitet "särskilda skäl" markeras att sådan kontroll aldrig kan 
vara en rutinåtgärd vid revision eller annan skatteutredning, utan att det 
finns skäl för detta i det enskilda fallet. I regel bör det vara fråga om 
mer betydande belopp som misstänks ha undandragits beskattning, men 
i bland kan det vara motiverat med ett föreläggande även vid mindre 
belopp om förfarandet har upprepats eller annars haft betydande 
omfattning. 

Ett föreläggande enligt paragrafen syftar till att kontrollera rättshand
lingar mellan den förelagde och annan person. Gränsen mellan en sådan 
kontroll och kontroll av om den förelagde fullgjort sina egna skyldigheter 
kan i praktiken bli subtil. Det är dock viktigt att skillnaden mellan 
kontrollformerna hålls klar och att ändamålen bakom dessa inte blandas 
ihop. Om det egentliga syftet är att utföra en kontroll av annan skall inte 
reglerna för kontroll av egen uppgifts- eller deklarationsskyldighet 
användas. 

I regel känner skattemyndigheten till namnet på den som granskningen 
avser. I vissa fall kan dock den som skall granskas vara okänd. Har 
skattemyndigheten fått kännedom om t.ex. försäljning av en viss tillgång 
och vill kontrollera köparen, men endast vet namnet på säljaren, kan 
myndigheten företa en kontroll hos säljaren för att få reda på köparens 
namn. På samma sätt kan myndigheten vända sig till en generalentrepre
nör för att få reda på vilka som är underentreprenörer vid en större 
entreprenad. Ett föreläggande enligt paragrafen kan också avse att hämta 
in uppgifter om rättshandlingar som en förberedande åtgärd för kontroll 
av andra. 

Som vi redan nämnt i avsnitt 5.4 kan ett föreläggande utnyttjas i två 
olika situationer. Den ena är om föreläggandet avser en viss bestämd typ 
av rättshandling. Skattemyndigheten kan då begära att tredjeman lämnar 
uppgifter rörande denna typ av r:ittshandling utan att namnge de personer 
som har företagit rättshandlingen. Den andra situationen är när 
skattemyndigheten vill hämta in uppgifter rörande rättshandlingar med en 
viss bestämd skattskyldig. Rättshandlingarna behöver då inte specificeras. 

I stället för att själv sammanställa uppgifter ur räkenskaper och andra 
handlingar kan den förelagde enligt andra stycket ställa sådana handlingar 
som omfattas av föreläggandet till skattemyndighetens förfogande. Detta 
kräver dock att ett fullgörande av föreläggandet skulle innebära att den 
förelagde måste lägga ned ett betydande arbete. Myndigheten kan då i 
stället efter biträde av den förelagda få sköta uppgiftsinsamlingen. 

I tredje stycket anges att en kontrolluppgift enligt första stycket även får 
avse att visa upp handling eller lämna över en kopia av handling. 
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4 kap. 
6§ 
Fullföljdsbegränsningen mot länsrättens beslut om undantag från 
skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 3 §har tagits bort. Av 
allmänna regler följer att länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätt 
av den uppgiftsskyldige och skattemyndighet. 

11.13 Lagen om automatisk databehandling vid taxeringsre
vision, m.m. 

1, 3 och 6 §§ 
Paragraferna har ändrats endast i redaktionellt hänseende. 

5§ 
Paragrafen har upphävts eftersom det inte längre är möjligt att företa 
taxeringsrevisioner som en förberedande kontroll av andra än den hos 
vilken revisionen sker. 

11.14 Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 

18 § 
Bestämmelsen har ändrats redaktionellt hänseende enlighet med 
Lagrådets förslag. 

11.15 Sekretesslagen 

9 kap. 
2 § 
Paragrafen har ändrats i redaktionellt hänseende med anledning av att 
bevissäkringslagen föreslås upphävd. 

11.16 Utsökningsbalken 

8 kap. 
14 § 
Paragraren har upphävts på grund av att den särskilda förmånsrätten för 
betalniogssäkring slopats. 

10 kap. 
7§ 
Ändringen har föranletts av att den särskilda förmånsrätten för betal
ningssäkring har slopats. 
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JO§ 
Ändringarna i första och andra styckena har föranletts av att den 
särskilda förmånsrätten för betalningssäkring har slopats. 

12 kap. 
25 § 
Nuvarande tredje punkten har upphävts på grund av att den särskilda 
förmånsrätten för betalningssäkring har slopats. 

13 kap. 
7§ 
Fjlirde stycket har upphävts till följd av att den särskilda förmånsrätten 
för betalningssäkring har slopats. 

16 kap. 
15 § 
Ändringarna i andra stycket har föranletts av att den särskilda förmåns
rätten för betalningssäkring har slopats. 

11.17 Konkurslagen 

1 kap. 
5§ 
Ändringen i första stycket har föranletts av att den särskilda förmåns
rätten för betalningssäkring har slopats. 

4 kap. 
13 § 
Andra stycket har upphävts och tredje stycket ändrats till följd av att den 
särskilda förmånsrätten för betalningssäkring har slopats. 

19 § 
Ändringen i tredje stycket har föranletts av att den särskilda förmåns
rätten för betalningssäkring slopats. 

11.18 Rättshjälpslagen 

8§ 
I första stycket har intagits en ny punkt 12. Den nya bestämmelsen 
innebär att den praxis som utbildats vid beviljande av allmän rättshjälp 
i skattemål kodifierats. Avsikten är att klargöra sambandet mellan 
rättshjälp och reglerna i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och 
mål om skatt m. m. De typer av rättsliga angelägenheter som anges är de 
som omfattas av ersättningslagen, med undantag för angelägenheter 
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rörande fastighetstaxering. Sådana mål eller ärenden tillhör den kategori Prop. 1993/94: 151 
av massärenden beträffande vilka regeringen med stöd av bemyndigandet 
i 8 § tredje stycket har förordnat att rättshjälp inte får beviljas. 

Kravet på särskilda skäl innebär att rättshjälp endast skall beviljas i mer 
invecklade mål eller i fall där det annars finns särskilda omständigheter, 
såsom att det finns anledning anta att den enskilde, trots domstolens 
utredningsskyldighet, själv blir tvungen att göra en utredning i något 
hänseende. Vidare bör beaktas om det i ärendet har lämnats motstridiga 
uppgifter i något väsentligt hänseende eller om betydelsefulla sakför
hållanden är oklara. 
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Kommittens sammanfattning av betänkandet 
Rättssäkerhet.en vid beskattningen (SOU 1993:62) 

Kommitten har haft i uppdrag att se över rättssäkerheten vid beskatt
ningen och som huvuduppgifter haft att utreda de åtgärder som behöver 
vidtas vid ett slopande av bevissäkringslagen, göra en översyn av 
reglerna om skatterevisioner, lägga fram förslag som stärker den 
enskildes ställning vid betalningssäkring, se över reglerna om anstånd 
med betalning av skatt, utreda frågan om ersättning för kostnader i 
ärenden och mål om skatt samt lägga fram förslag till lösning av 
konflikten mellan tryckfrihetsförordningens regler om anonymitetsskydd 
för meddelare och skattekontrollen. Enligt direktiven har kom.mitten varit 
oförhindrad att även ta upp andra frågor och lägga fram de förslag som 
kommitten anser vara påkallade rörande rättssäkerheten vid beskatt
ningen. Uppdraget har avsett beskattningsförfurandet och skatteprocessen, 
inte den materiella skattelagstiftningen. 

I betänkandet redovisas först vad som avses med rättssäkerhet, varvid 
påpekas att det i huvudsak är den enskildes rättsliga säkerhet som detta 
begrepp tar sikte på. De mer fundamentala rättssäkerhetsaspekterna och 
deras betydelse för beskattningsförfurandet och skatteprocessen redovisas 
också. 

I de frågor kommitten haft att utreda har rättssäkerheten således ställts 
i förgrunden. Den enskildes möjligheter att ta tillvara sin rätt ökar. 
Lagstiftningen har strukturerats om så att alla tvångsåtgärder, förutom 
vitesförelägganden, föreslås bli reglerade i en lag om särskilda tvångsåt
gärder i beskattningsförfurandet. Enligt denna skall tvångsåtgärder 
normalt beslutas av domstol. Härigenom förstärks rättssäkerhetsgaran
tierna vid myndighetstvångsutövning. Dessutom blir regleringen av 
myndigheternas befogenheter klarare. 

Kom.mitten lägger konkreta förslag i fyra avseenden, nämligen i fråga 
om anstånd med skatt vid omprövning eller överklagande av taxering, 
möjligheterna att erhålla ersättning för processkostnader, betal
ningssäkring samt förfurandet vid skatteutredningar. Även förhållandet 
mellan anonymitetsskydd för meddelare och skattekontroll har utretts. 

I fråga om anstånd föreslår kom.mitten att skattskyldig normalt skall fA 
anstånd med att betala omtvistad skatt när han begärt omprövning av 
beskattningsbeslut eller ett beskattningsbeslut har överklagats till domstol, 
såvida det inte är uppenbart att den skattskyldiges yrkande i ompröv
ningsärendet eller målet inte kan bifullas. 

Den nuvarande bestämmelsen om ställande av säkerhet för anståndsbe
loppet förändras inte, men får större betydelse än för närvarande. Den 
som haft kostnader för säkerheten skall dock ersättas om yrkandet i 
omprövningsärendet eller överklagandet bifulls. Slutligen föreslås att 
anståndsräntan höjs till marknadsmässig nivå, för att undvika att förslaget 
leder till att enskilda överklagar enbart i syfte att skjuta upp betalning av 
skatt. 

Möjligheterna att erhålla ersättning för kostnader i ärenden och mål om 
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skatt, tull och avgift förbättras avsevärt. Kostnader för ombud eller Prop. 1993/94: 151 
biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta tillvara den Bilaga 1 
skattskyldiges rätt skall ersättas om han helt eller delvis vinner bifall till 
sina yrkanden i ärendet eller målet, ärendet eller målet avser fråga som 
är av betydelse för rättstillämpningen (prejudikatfråga), ärendet eller 
målet i annat fall är svårbedömt eller om synnerliga skäl för ersättning 
föreligger i annat fall. Kostnader som avser sådant som den skattskyldige 
enligt lag skall bidra med under utredningen skall dock inte ersättas. 
Vidare skall ersättningen kunna jämkas i vissa fall. Ersättning skall enligt 
förslaget prövas av den domstol eller den myndighet som avgjort målet 
eller ärendet. 

Betalningssltkring skall enligt förslaget endast få användas när 
gäldenären försöker undandra skatt, s.k. sabotagerisk. Möjligheten att 
använda åtgärden vid befarad betalningsoförmåga slopas därmed. 
Åtgärden skall heller inte ge s.k. särskild förmånsrätt i den säkrade 
egendomen. Förlängning av fristen att fastställa fordran eller väcka talan 
vid domstol får endast ske med en månad i taget. Dessutom slopas de 
begränsningar i skadeståndsbestämmelserna som innebär att skada måste 
vara av någon betydelse för att ersättas och inte får avse kostnader för 
biträde eller utredning. 

I kapitlet om skatteutredningar behandlas både skattemyndigheternas 
befogenheter att besluta om skatterevision och åtgärderna enligt 
bevissltkringslagen. Enligt förslaget skall skatterevision få genomföras 
endast hos företag och därvid bedrivas i samverkan med den reviderade. 
Endast när han motsätter sig åtgärden eller det finns påtaglig risk att han 
undanskaffar eller förvanskar handlingar skall tvångsåtgärd få tillgripas. 

Tredjemanskontroll skall nonnalt ske genom ett föreläggande att lämna 
uppgift eller visa upp handling. Nuvarande möjlighet att direkt inleda en 
revision för detta ändamål föreslås således upphävd. I speciella fall skall 
dock tvångsåtgärd kunna användas, nämligen då sabotagerisk eller ett 
betydande utredningsintresse föreligger samt då det med hänsyn till den 
som granskas inte bör anges vad eller om vem uppgifter söks. Privatper
soner skall även i fortsättningen kunna föreläggas att lämna uppgifter 
eller visa upp handlingar avseende den egna taxeringen, men endast i 
undantagsfall kunna föreläggas att medverka vid tredjemanskontroll. 

Bevissäkringslagen har sådana brister ur rättssäkerhetssynpunkt att den 
bör upphävas. I stället föreslås en ny tvångsåtgiirdslag för be
skattningsförfarandet. Förutsättningarna för tvångsåtgärder är mer 
preciserade i den nya lagen och de skall huvudsakligen beslutas av 
domstol. En möjlighet att futta ett interimistiskt beslut föreslås för de full 
då domstols beslut inte kan avvaktas. 

Skyddet för integritetskänsliga handlingar utvidgas. Sådana handlingar 
som inte får tas i beslag vid husrannsakan under förundersökning vid 
brottsutredningar, liksom kvalificerade skatterättsliga bedömningar, får 
undantas vid skatteutredningar. Vidare föreslås särskilda avvägningsregler 
för att skydda tekniska företagshemligheter och andra handlingar, vars 
innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till annans 
kännedom. 
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Kommitten har även utrett förhållandet mellan anonymitetsskydd för Prop. 1993/94: 151 
meddelare och skattekontroll när meddelare erhåller arvoden för sin Bilaga 1 
medverkan att lämna uppgifter till tidningar m.fl. Både deklarations- och 
uppgiftsskyldighet synes med nuvarande system kunna fullgöras utan att 
anonymiteten för meddelare röjs. Inte heller i fråga om skatterevisioner 
har anonymitetsskyddet befunnits vara hotat. Därför behövs inte någon 
särskild skatt för meddelararvoden. För det full man ändå anser att en 
sådan skatt bör införas har kommitten utformat ett förslag till lag om 
skatt på arvode till anonym meddelare. Den är utformad som en 
punktskatt på meddelararvodet. 

I ett avslutande kapitel redovisas några frågor som kommitten inte 
hunnit utreda, men där det finns skäl att företa en rättssäkerhetsanalys. 
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Förteckning över de remis.sinstanser som yttrat sig över 
betänkandet Rätts.säkerheten vid beskattningen (SOU 1993:62) 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgivits av Regeringsrätten, 
Justitiekanslern (JK), Domstolsverket (DV), Riksåklagaren (RÅ), 
Datainspektionen, Riksskatteverket (RSV), Statskontoret, General
tullstyrelsen, Riksrevisionsverket (RRV), Svea hovrätt, Kammarrätten i 
Stockholm, Kammarrätten i Jönköping, Länsrätten i Stockholms län, 
Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, Länsrätten i Kronobergs län, 
Länsrätten i Norrbottens län, Riksdagens ombudsmän (JO), Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR), Föreningen Sveriges kronofogdar, 
Företagarnas Riksorganisation, Företagens Uppgiftslämnardelegation 
(FUD), Juridiska fukultetsnämnden vid Uppsala universitet, Kooperativa 
rorbundet (KF), Landsorganisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas 
Riksffirbund (LRF), Skattebetalarnas rorening, Stockholms Handelskam
mare, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Bankföreningen, 
Svenska Kommunrorbundet, Svenska Revisorssamfundet (SRS), Svenska 
Tidningsutgivareroreningen (TU), Sveriges advokatsamfund, Sveriges 
Akademikers Centralorganisation (SACO), Sveriges domarerorbund, 
Sveriges Industrirorbund, Sveriges Köpmannarorbund, Sveriges Redare
rorening, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och Tjänste
männens Centralorganisation (TCO). 

Yttrande har också avgetts av Kommerskollegium. 
RÅ har bifogat yttranden som han har hämtat in från Statsåklagarmyn

digheten ror speciella mål och regionåklagarmyndigheterna i Linköping, 
Jönköping och Härnösand samt Åklagarmyndigheten i Malmö. 

RSV har bifogat yttranden som verket har hämtat in från skattemyn
digheterna i Stockholms, Uppsala, Malmöhus och Kopparbergs län samt 
kronofogdemyndigheterna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och 
Bohus län, därutöver ett yttrande som kommit in från Skattemyndigheten 
i Värmlands län. 

Länsrätten i Norrbottens län har till sitt yttrande fogat tre skiljaktiga 
meningar. 

Företagarnas Riksorganisation, SAF, Stockholms Handelskammare, 
Svenska Bankroreningen, Sveriges Industriförbund, och Sveriges 
Köpmannaförbund har i . sina remis!Nar hänvisat till ett yttrande från 
Näringslivets Skattedelegation. Företagarnas Riksorganisation har 
därutöver avgett ett eget yttrande. 

SACO har, i stället ror att avge eget yttrande, gett in yttranden från 
medlemsffirbunden JUSEK och Civilekonomernas Riksffirbund. 
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Remitterade Lagförslag 

2.1 Förslag till lag om särskilda tvångsåtgärder i 
beskattningsförfarandet 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt, 
tull eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i 

1. uppbördslagen (1953:272), 
2. lagen (1958:295) om sjömansskatt, 
3. kupongskattelagen (1970:624), 
4. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 
5. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 
6. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 
7. tullagen (1987: 1065), 
8. fordonsskattelagen (1988:327), 
9. taxeringslagen (1990:324), 
10. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 
11. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

artister m.fl., 
12. mervärdesskattelagen (1994:000). 
Lagen tillämpas även vid kontroll av att en vara flr föras in i eller ut 

ur landet enligt tullagen och för kontroll av att föreläggande enligt lagen 
( 1990: 325) om självdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och 
fullständigt. 

2 § Åtgärder som fAr beslutas enligt denna lag är 
1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 §), 
2. eftersökande och omhändertagande av handlingar (6-9 §§), 
3. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (10 §), 
4. granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift (11 

och 12 §§). 

3 § I denna lag förstås med 
granskningsledan!: den som i sin tjänst har till uppgift att övervaka 

granskningen samt den som särskilt förordnats att vara granskningsledare 
enligt lagen, 

handling: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel, 

verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet 
som bedrivs av den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976: 125), den som är skyldig att föra räkenskaper 
enligt jordbruksbokföringslagen (1979: 141) eller annan juridisk person 
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än dödsbo. Med verksamhetslokal jämställs markområden, transport- Prop. 1993/94: 151 
medel, förvaringsplatser och andra utrymmen som disponeras av sådan Bilaga 3 
person. 

Proportionalitet 

4 § Beslut om åtgärd enligt denna lag får filttas endast om skälen för 
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 
den enskilde. 

Revision i den reviderades verksamhetslokaler 

S § Revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även 
om den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det, om de handlingar 
som omfilttas av revisionen inte utan svArighet kan granskas på någon 
annan plats. Detsamma gäller om den reviderade inte medverkar på före
skrivet sätt, eller om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer 
att undanhålla eller förvanska handling som omfattas av revisionen. 

Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att undanhålla 
eller förvanska handling som får granskas, får åtgärden genomföras utan 
att den reviderade underrättats om att revision skall ske. 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även när ändamålet 
med revisionen kräver besiktning av byggnad eller lokal, inventering av 
kassa eller granskning av lager eller inventarier. 

Eftersökande och omhändertagande av handlingar 

6 § När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler med 
stöd av 5 §, får handling som omfattas av revisionen eftersökas där och 
omhändertas, om den inte tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål eller om 
det finns en påtaglig risk att handlingen undanhålls eller förvanskas. 

När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i annat 
fall får handling som påträffas eller granskas omhändertas om den behövs 
för revisionen. 

7 § När revision inte genomförs i den reviderades verksamhetslokaler 
får handling som omfattas av revisionen eftersökas i verksamhetslokal
erna och omhändertas för granskning om 

1. föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller 
2. det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls eller 

förvanskas. 
Om förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda, får åtgärden 

genomföras utan att den reviderade underrättats om att revision skall 
ske. 

192 



8 § Om det finns särskild anledning att anta att handlingar som omfåttas Prop. 1993/94: 151 
av revision inte förvaras i den reviderades verksamhetslokaler, får Bilaga 3 
handlingarna, under de förutsättningar som anges i 7 §, eftersökas och 
omhändertas även i annan lokal, törvaringsplats eller annat utrymme. 

9 § Handlingar som omfattas av ett föreläggande enligt någon av de i 1 
§ nämnda lagarna får eftersökas och omhändertas tör granskning, om 
föreläggandet inte följts och det finns särskild anledning att anta att den 
begärda handlingen finns hos den som förelagts. 

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme 

10 § Vid revision får lokal, törvaringsplats eller annat utrymme 
förseglas, om de handlingar som skall granskas inte kan töras från 
platsen och det kan befåras att de annars undanhålls eller förvanskas. 
En sådan åtgärd får beslutas även då handlingar som skall omhändertas 
enligt 7-9 §§ inte omedelbart kan töras från platsen. 

Granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift 

11 § Hos den som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om 
rättshandling enligt 3 kap. 5 § lagen (1984: 151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter, 75 a § tullagen (1987: 1065), 3 kap. 50 a § lagen 
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter eller 17 kap. 5 § 
mervärdesskattelagen (1994:000), får räkenskaper och andra handlingar 
som rör hans verksamhet granskas utan föregående föreläggande, om det 
finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse kommer att 
påträffas och att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt 
det finns ett betydande utredningsintresse tör kontrollen. 

Åtgärd enligt första stycket omfåttar även befugenhet att eftersöka och 
omhänderta handling som får granskas. 

Granskningen får ske i verksamhetslokalema om de handlingar som 
skall granskas inte utan svårighet kan granskas på någon annan plats. 

12 § Om det finns särskilda skäl behöver den som uppgifterna avser 
eller de uppgifter som söks inte anges i beslut enligt 11 §. 

13 § Åtgärd enligt 11 § får inte beslutas för att samla in uppgifter som 
en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den som granskas. 

Behörighet att fatta beslut m.m. 

14 § Beslut om åtgärder enligt denna lag, utom sådan åtgärd som avses 
i 6 och 10 §§, fattas av länsrätten på ansökan av en granskningsledare. 

Beslut enligt 6 och 10 §§ fattas av granskningsledaren. Beslutet kan 
överklagas till länsrätten. Om länsrätten ändrar granskningsledarens 
beslut helt eller delvis, får rätten besluta att insamlade uppgifter skall 

13 Riksdugen J993f9.I. I sam/. Nr 151 
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förstöras. 

15 § Om det finns en påtaglig risk att handlingar som har betydelse för 
kontrollen undanskaffas eller förstörs innan länsrätten kan fatta beslut, får 
granskningsledaren besluta om åtgärder enligt 5, 1-9, 11 och 12 §§. 
Beslutet får avse endast åtgärd i verksamhetslokaler och skall omedelbart 
underställas länsrätten. Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om beslutet 
skall bestå. 

Om länsrätten finner att beslutet inte skall bestå skall insamlade 
uppgifter förstöras. 

Handlingar som får undantas m.m. 

16 § Åtgärder enligt denna lag omfattar på den enskildes begäran inte 

1. handling som inte fAr tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rätte
gångsbalken, 

2. annan handling med ett allmänt skyddsintresse eller betydande enskilt 
skyddsintresse, vars innehåll på grund av särskilda omständigheter inte 
bör komma till annans kännedom. 

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om hand
lingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. 

17 § Om den enskilde begär att en handling skall undantas, skall 
handlingen, om granskningsledaren anser att den bör granskas, omedel
bart förseglas och överlämnas till länsrätten. Länsrätten skall utan 
dröjsmål pröva om handlingen skall undantas från granskning. 

I fråga om upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
upptåttas endast med tekniskt hjälpmedel bestämmer länsrätten i vilken 
form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet. 

Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut .kan fåttas 
utan att rätten granskar handlingen. 

Anser den enskilde att en handling inte omfattas av granskningen 
handläggs frågan om undantagande på motsvarande sätt. 

18 § I fråga om upptagning som avses i 17 § andra stycket får länsrätten 
besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska hjälpmedel 
som behövs för att en upptagning som skall undantas från granskning 
inte blir tillgänglig för myndigheten. 

19 § Om en handling eller en del av en handling undantagits från 
granskningen, får dess innehåll inte återges eller åberopas i utredningen. 
Detta gäller även om en handling återlämnats innan länsrätten prövat 
frågan, men efter det att den begärts undantagen. 

Beslut 

20 § Till beslut om åtgärder enligt denna lag skall fogas upplysningar 
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om möjligheterna att undanta handling samt vad som enligt 21-23 §§ Prop. 1993/94:151 
gäller vid verkställighet. Den som berörs av beslutet skall omedelbart Bilaga 3 
underrättas om detta, om det inte kan befaras att det därigenom blir 
svårare att genomföra åtgärden. 

Villkor för ver~tällighet m.m. 

21 § Kronofogdemyndigheten får på begäran om handräckning av 
granskningsledaren verkställa beslut om åtgärd enligt denna lag. 
Granskningsledaren får dock verkställa beslut om åtgärder i verksam
hetslokaler, om det kan ske obehindrat. 

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll 
enligt tullagen (1987: 1065) har tullmyndighet samma befugenbeter som 
kronofugdemyndigheten. 

Ett beslut om åtgärd får, om inte något annat anges i beslutet, 
verkställas omedelbart. Det fAr inte utan särskilda skäl verkställas mellan 
kl. 19.00 och kl. 08.00. 

Beslutet förfilller om verkställigheten inte påbörjats inom en månad. 

22 § Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas och annan 
som berörs av beslutet skall, om inte annat föreskrivits, ha underrättats 
om beslutet samt getts tillfälle att själv eller genom behörig företrädare 
närvara och att tillkalla ombud eller biträde innan beslutet verkställts. 

Om den som berörs av beslutet inte har kunnat underrättats om detta, 
får beslutet verkställas endast om det finns synnerliga skäl. 

Verkställigheten får inte påbörjas förrän de som har rätt att närvara 
haft skälig tid att inställa sig. Detta gäller dock inte om åtgärden 
därigenom fördröjs i väsentlig omfattning eller om det finns en påtaglig 
risk att ändamålet med åtgärden går förlorat. 

Den som berörs av ett beslut enligt 6 § skall underrättas om beslutet 
omedelbart efter det att beslutet har verkställts. 

23 § Åtgärder enligt denna lag skall genomföras så att de innebär minsta 
möjliga olägenhet för den som berörs av dem. Kronofugdemyndigheten 
får genomsöka lokal, förvaringsplats eller annat utrymme och, om 
tillträde behövs till något utrymme som är tillslutet, låta öppna lås eller 
ta sig in på annat sätt. Kronofugdemyndigheten får även i övrigt använda 
tvång om det kan anses befugat med hänsyn till omständigheterna. Våld 
mot person får dock brukas endast om kronofugdemyndigheten möter 
motstånd och om det med hänsyn till ändamålet med åtgärden kan anses 
försvarligt. 

24 § När en handling omhändertas på grund av ett beslut om åtgärd 
enligt denna lag, får även pärm, mapp eller dylikt förvaringsmaterial i 
vilken handlingen förvaras, tas med. 

Tekniskt hjälpmedel för läsning av upptagning får omhändertas endast 
om det finns synnerliga skäl för detta. 
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Om upptagning för automatisk databehandling omhändertas skall, om Prop. 1993/94: 151 
det är möjligt, exemplar lämnas kvar hos innehavaren. Bilaga 3 

25 § Vid verkställande av ett beslut om åtgärd som avser upptagning, 
får endast de tekniska hjälpmedel, program och sökbegrepp användas 
som behövs för att tillgodose ändamålet med åtgärden. Endast uppgifter 
som behövs för detta ändamål får tas fram. Åtgärden får inte genomföras 
via telenät. 

När åtgärden genomförs får terminal, program eller annat tekniskt 
hjälpmedel som tillhör den granskade eller annan användas, om det är 
nödvändigt. 

Bestämmelserna i 2-4 och 6 §§ lagen (1987:1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. tillämpas också vid eftersök
ning och omhändertagande av upptagning för automatisk databehandling. 

26 § Handlingar och annat som omhändertagits skall återlämnas så 
snart de inte längre behövs. Därvid skall även beaktas i vilken utsträck
ning de behövs i bevishänseende i ärende eller mål om skatt, tull eller 
avgift. 

Beslut om återlämnande enligt första stycket fattas av gransknings
ledare. Beslutet kan överklagas till länsrätten. 

27 § När ett beslut om åtgärd enligt denna lag verkställts skall bevis 
över verkställigheten utfärdas. Sådant bevis skall överlämnas till den hos 
vilken åtgärden genomförts och annan som berörs av åtgärden. Det skall 
innehålla uppgift om när och var beslutet verkställts, vilka som var 
närvarande samt annat av betydelse som förekommit vid verkställigheten. 
Har handlingar eller annat omhändertagits skall beviset även innehålla en 
förteckning över detta. 

Behörig domstol 

28 § Ansökan om åtgärd och begäran om undantagande enligt denna lag 
prövas av den länsrätt som för det år då framställningen görs, skall pröva 
taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för den 
som åtgärden avser. Om det inte finns någon sådan länsrätt är länsrätten 
i det län behörig där beslut om åtgärd skall verkställas eller har 
verkställts. 

I fråga om överklagande av kronofugdemyndighetens beslut om åtgärd 
enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om talan 
mot utmätning i allmänhet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs be
vissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsproce&>en. Den 
upphävda lagen gäller dock furtfarande i fråga om säkringsåtgärd som 
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har verkställts före ikraftträdandet. Denna lag tillämpas också vid Prop. 1993/94:151 
revision eller annan kontroll av att skatt tagits ut enligt lagen (1968:430) Bilaga 3 
om mervärdeskatt. Det som sägs i 11 § förevarande lag gäller därvid 27 
§ lagen om mervärdeskatt. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

Härigenom roreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324) 
dels att 3 kap. 6 § skall upphöra att gälla, 
dels att 3 kap. 5 och 8-14 §§ samt 6 kap. 10 § skall ha följande 

lydelse, 
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 12 a och 14 

a §§, av följande lydelse, 
dels att närmast före 3 kap. 13 § skall inroras en ny rubrik av roljande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

5 § 

Skattemyndigheten får förelägga 
den skattskyldige att i den omfatt
ning som anges i föreliJggandet 
lämna de upplysningar som behövs 
ror kontroll av att uppgifterna i 
hans självdeklaration är riktiga 
eller annars för hans taxering. 

Skattemyndigheten får vidare 
föreliJgga den skattskyldige att visa 
upp kontrakJ, kontoutdrag, rlik
ningar, kvitton eller liknande hand
lingar som behövs för kontroll av 
deklarationen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att den skattskyldige annars inte 
följer föreliJggandet. 

Skattemyndigheten får rorelägga 
den som tir eller kan antas vara 
skattskyldig att lämna uppgift, visa 
upp handling eller liJmna över en 
kopia av handling som behövs för 
kontroll av att uppgifterna i hans 
självdeklaration är riktiga eller 
annars för hans taxering. 

Ett föreläggande får rorenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars inte följs. 

8 § 

Skattemyndigheten får besluta om 
taxeringsrevision för att kontrollera 
att skyldighet enligt lagen (1990: 
325) om självdeklaration och kon
trolluppgifter fullgjorts riktigt och 
fullständigt. Taxeringsrevision får 
göras hos den som är bokrorings
skyldig enligt bokföringslagen 
(1976: 125) eller skyldig att föra 
räkenskaper enligt jordbruksbok
föringslagen ( 1979: 141) och hos 
juridisk person som inte ar dödsbo. 

Skattemyi;idigheten får besluta om 
taxeringsrevision för att kontrollera 
att skyldighet enligt lagen (1990: 
325) om självdeklaration och kon
trolluppgifter fullgjorts riktigt och 
fullständigt. Taxeringsrevision får 
göras hos den som är eller kan 
antas vara bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976: 125) eller 
skyldig att föra räkenskaper enligt 
jordbruksbokroringslagen (1979: 
141) och hos annan juridisk person 
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Nuvarande lydelse 

Hos andra deklarations- eller upp
giftsskyldiga får taxeringsrevision 
göras niir siirskilda skiilföranleder 
det. Taxeringsrevision får inte 
göras hos myndigheter. 

Taxeringsrevision får liven göras 
för att inhiimta uppgifter av be
tydelse för kontroll av att andra till 
namnet kiJnda personer eller någon 
person, som ingått viss besttimd 
rlJ.ttshandling med den som skall 
revideras, fullgjort sin deklara
tions- och uppgiftsskyldighet. 

Hos den som avses i första styc
h!t andra meningen får taxerings
revision dessutom göras för att 
samla in uppgifter som en för
beredande åtgiird för kontroll av 
andra lin den som revideras. Sådan 
revision beslutas, om den som 
revideras inte dr skyldig att efter 
föreliiggande liimna uppgifter rö
rande personerna i fråga, av Riks
skatteverket eller efter verkets 
bestiimmande av en skattemyndig
het. 

Föreslagen lydelse 

lin dödsbo. 

Om reviswnen kan antas bli 
01rifattande får den påbörjas liven 
innan deklaration skall avliimnas, 
om det beskattningsår som revisio
nen avser gått ut. 

9 § 

F.Jt beslut om taxeringsreviswn 
skall överliimnas till den revidera
de innan revisionen verkstiills. Be
slutet skall innehålla uppgift om 
iindamålet med revisionen och om 
möjligheten att undanta handlingar 
och uppgifter enligt 13 och 14 §§. 

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän 
förordnas att verkställa revisionen (revisor). 

10 § 

En taxeringsrevision skall om 
möjligt göras på sådant sätt och på 
sådan tid att den inte hindrar verk
samheten för den som revideras. 
Den får inte utan sdrskilda skiil 
verkstiillas hos enskild mellan kl. 
19. 00 och kl. 8. 00. 

Skattemyndigheten får, niir det 
behövs, bestämma tid och plats för 
revisionen. Revisionen får verk
ställas hos den som skall revideras 

En taxeringsrev1S1on skall be
drivas i samverkan med den re
viderade och på ett sådant sätt att 
den inte onödigt hindrar verksam
heten. 

Revisionen får verkställas hos 
den r~iderade om han medger 
det. Granskningen av handlingar 
skall ske hos den reviderade om 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

eller på annan plats. Om denne han beglir det och granskningen 
medger det får revisionen göras kan ske dii.r utan betydande svårig
också i annat utrymme hos honom het. 
lin sådant som huvudsakligen an-
vlinds för verksamheten. Om revi-
sionen skall göras på någon annan 
plats lin hos den som skall revi-
deras, skall rllkenskaper och andra 
handlingar på begllran av revisorn 
överllJmnas mot kvitto till denne. 

Om revisionen inte verkstlllls hos 
den reviderade skall handlingarna 
på begllran överliimnas till revi
sorn mot kvitto. 

11 § 

Vid taxeringsrevision får gransk
ning ske av rllkenskaper, anteck
ningar och verifikationer samt av 
korrespondens, protokoll och andra 
handlingar som rör verksamheten. 

Med handling förstås fram
ställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, av
lyssnas eller på annat sätt uppfat
tas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Taxeringsrevision får verkstllllas 
för kontroll liven av det liJpande 
beskattningsårets rllkenskaper och 
handlingar. 

Vui taxeringsrevision hos den 
som /Jr bokföringsskyldig enligt 
bokforingslagen (1976:125) eller 
skyldig att föra rllkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) få revisorn liven inventera 
kassan samt granska varulager, 
maskiner och andra inventarier 
som lir avsedda för stadigvarande 
bruk. 

Vid taxeringsrevision får rllken
skapsmaterial och andra handling
ar som rör verksamheten granskas 
om de inte skall undantas enligt 13 
§. 

Vui revision får revisorn liven in
ventera kassan, granska lager, ma
skiner och inventarier samt be
siktiga lokaler och byggnader som 
anvllnds i verksamheten. 

Med handling förstås fram
ställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, av
lyssnas eller på annat sätt uppfat
tas endast med tekniskt hjälpmedel. 

12 § 

Vid taxeringsrevision lir den som Vid taxeringsrevision skall den 
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Nuvarande lydelse 

revideras skyldig att genast till
handahålla revisorn de handlingar 
och lämna de upplysningar som 
behövs för revisionen. Han skall 
också lämna tillträde till sddana 
utrymmen som huvudsakligen an
vänds i hans verksamhet, samt ge 
den hjälp som behövs för gransk
ning av handlingar och varulager 
samt maskiner och andra för sta
digvarande bruk avsedda inven
tarier och för kassainventering. 

Revisorn skall på begäran ges 
tillfälle att själv använda terminal 
eller annat tekniskt hjälpmedel för 
att ta del av upptagning som kan 
uppfattas endast med sådant hjälp
medel. 

Om den som skall revideras inte 
fullgör sina skyldigheter enligt 
första eller andra stycket, får skat
temyndigheten förelägga honom 
vid vite att fullgöra dem. 

Föreslagen lydelse 

reviderade tillhandahålla revisorn 
de handlingar och lämna de upp
lysningar som behövs för revi
sionen. Han skall också lämna 
tillträde till utrymmen som huvud
sakligen används i verksamheten 
för sådan åtgitrd som av.res i 11 § 
andra stycket och om möjligt stillla 
en itndamålsenlig arbetsplats till 
förfogande. Den reviderade skall i 
övrigt ge den hjälp som behövs vid 
revisionen. 

Revisorn skall på begäran ges 
tillfälle att själv använda terminal 
eller annat tekniskt hjälpmedel för 
att ta del av upptagning som kan 
uppfattas endast med sådant hjälp
medel, om inte den reviderade i 
stitllet tillhandahåller en kopia av 
upptagningen och denna utan svå
righet kan granskas med annat 
tillgitngligt tekniskt hjlilpmedel. 
Revisorn får kontrollera att kopian 
stilmmer överens med den upptag
ning som finns hos den revidera
de. 

Vid granskning av upptagning 
som av.res i andra stycket får en
dast de tekniska hjlilpmedel, pro
gram och sökbegrepp anvilndas, 
som behövs för att tillgodose ilnda
målet med revisionen. Endast 
sådana uppgifter som behöv.r för 
ilndamålet får tas fram. Gransk
ningen får inte verkstlillas via 
telenlit. 

Om den reviderade inte fullgör 
sina skyldigheter enligt första eller 
andra stycket, får skattemyn
digheten förelägga honom vid vite 
att fullgöra dem. 

12 a § 

En revision får inte pågå litngre 
tid än nödvlindigt. Rlikenskapsmat
erial och andra handlingar som 
överlitmnats till revisorn skall så 
snart som möjligt och senast ndr 
revisionen av.rlutats återlitmnas till 
den reviderade. 

Skattemyndigheten skall snarast 
llimna meddelande om resultatet av 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

revisionen till den reviderade i de 
delar som rör honom. 

Handlingar och uppgifter som skall 
undantas 

13 § 

Revisorn har ratt att ta del av 
handlingar som ar av betydelse för 
revisionen liven om den som revi
deras skall ialata tystnad om deras 
innehåll. Nar det finns synnerliga 
skal /dr ltinsrtitten dock pd fram
stallning av den som revideras 
besluta att sådana handlingar eller 
handlingar, som med hänsyn till 
deras innehdll pd grund av stir
skilda omsttJndigheter inte bör 
komma till ndgon annans kanne
dom, skall undantas från revisio
nen. 

Om handlingen utgörs av sådan 
upptagning som avses i 11 § andra 
stycket, får domstolen besluta om 
sddana begrtinsningar i revisorns 
rlitt att sjtJlv anvtJnda tekniska 
hjalpmedel som behövs för att 
handlingar, som enligt första styc
ket bör undantas från granskning, 
inte skall bli tillgtingliga för revi
sorn. 

På den enskildes begaran skall 
från föreliiggande eller revision 
undantas 

1. handling som inte får tas i 
beslag enligt 27 kap. 2 § rtitte
gdngsbalken, 

2. annan handling med ert all
mänt skyddsintresse eller ett betyd
ande enskilt skyddsintresse, mrs 
innehåll på grund av stirskilda om
sttJndigheter inte bör komma till 
ndgon annans kannedom. 

Handling som avses i första 
stycket 2 får undantas endast om 
handlingens skyddsintresse ar 
större an dess betydelse för kon
trollen. 

Bestlimmelserna i första och 
andra styckena gdller i tilliimpliga 
delar dven föreU1ggande att liimna 
uppgifter. 

14 § 

Skattemyndigheten skall snarast 
ldmna meddelande om resultatet av 
revisionen till den som reviderats i 
de delar som rör honom. 

En skriftlig begtiran om befrielse 
från före/tiggande att liimna upp
gift, visa upp handling eller ldmna 
över en kopia av handling skall ges 
in till länsrätten tillsammans med 
föreläggandet och, i förekommande 
fall, den begarda handlingen eller 
uppgiften. 

Om den reviderade begar att en 
handling skall undantas från revi
sion skall ha1uili11gen, om skat
temyndigheten anser att den bör 
granskas, omedelbart förseglas och 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

överliimnas till liinsrlitten. 
Uinsrlitten skall utan dröjsmål 

pröva om handlingen eller uppgif
ten skall undantas från kontrollen. 

Ifråga om upptagning, som avses 
i 11 § tredje stycket, bestämmer 
liinsrlitten i vilken fonn eller på 
vilket slJ.tt den skall tillhandaluJllas 
i målet. 

Uinsrlitten får, i fråga om upp
tagning som avses i föregående 
stycke, besluta om sådana begrlins
ningar i revisorns rlitt att sjlilv 
anvlinda tekniska hjlilpmedel som 
behövs för att uppgift, som skall 
undantas från granskning, inte 
skall bli tillglinglig för revisorn. 

Om den enskilde beglir det, skall 
ldnsrlitten pröva om beslut kan 
fattas utan att rätten gmnskar 
handlingen. 

Anser den enskilde att en hand
ling eller uppgift inte omfattas av 
kontrollen handldggs frågan om 
undantagande på motsvamnde sätt. 

14 a § 

Om en handling eller del av 
handling undantagits från kontroll, 
får dess innehåll inte dterges eller 
åberopas i skatteutredningen. Detta 
gliller liven om handling åter
liimnats innan Utnsrtitten prövat 
frdgan, men efter att den beglirts 
undantagen. 

6 kap. 

10 § 

Överklagande får inte ske av 
liinsrlittens beslut avseende 

1. befrielse från skyldighet att 
liimna upplysningar eller visa upp 
handling som behövs för utred
ning, 

2. undantagaruie av handlingfrån 
taxeringsrevision, 

3. en skattemyndighets beslut att 
avvisa en begäran om omprövning 
såsom för sent inkommen. 

Uinsrlittens beslut avseende skat
temyndighets beslut att avvisa en 
begäran om omprövning såsom för 
sent inkommen får inte överkla
gas. 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller 
fortfarande i fråga om revisioner som har beslutats före ikraftträdandet. 
De nya bestämmelserna i 3 kap. 13-14 a §§ tillämpas dock om hand
lingar och uppgifter begärs undantagna efter ikraftträdandet. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 

Härigenom fö~vs att 4, 7, 12, 16 och 21 §§lagen (1978:880) om 
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §' 
Beslut om betalningssäkring tlr 

fattas om påtaglig risk föreligger 
att gäldenären inte kommer att 
betala fordringen och denna eller, 
om flera fordringar föreligger mot 
samma gäldenär, de tillhopa upp
går till betydande belopp. Ar ford
ringen att hänföra till viss tidspe
riod får betalningssäkring beslutas 
endast om perioden har gått till 
ända eller furdringen dessförinnan 
har förfallit till betalning. 

Beslut om betalningssäkring tlr 
fattas om det finns en påtaglig risk 
att gäldenären försöker undandra 
sig att betala fordringen och denna 
eller, om det finns flera furdringar 
mot samma gäldenär, de tillsam
mans .~ppgår till betydande be
lopp. Ar fordringen att hänföra till 
viss tidsperiod får betalningssäk
ring beslutas endast om perioden 
har gått till ända eller fordringen 
dessförinnan har förfallit till betal
ning. 

Beslut om betalningssäkring tlr fattas endast om skälen för åtgärden 
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 
gäldenären eller för något annat motstående intresse. 

7 §2 
Avser ett beslut om betalnings- Avser ett beslut om betalnings-

säkring en fordran som inte är säkring en fordran som inte är 
fastställd, skall länsrätten häva fastställd, skall länsrätten häva 
beslutet, om inte talan om faststäl- beslutet, om inte talan om faststäl
lelse av fordringen eller av under- lelse av fordringen eller av under
laget för den har väckts vid dom- laget för den har väckts vid dom
stol inom sex månader från dagen stol inom sex månader från dagen 
för beslutet eller fordringen eller för beslutet eller fordringen eller 
underlaget för den inom samma tid underlaget för den inom samma tid 
har fastställts i annan ordning. har fastställts i annan ordning. 
Länsrätten får medge förlängning Länsrätten får medge förlängning 
av tidsfristen, om det finns sär- av tidsfristen med tre mdnader i 
skilda skäl. taget, om det finns särskilda skäl. 

Har ett beslut om betalningssäkring hävts enligt första stycket, får ett 
nytt beslut om betalningssäkring på samma grund fattas endast om talan 
beträffande furdringen har väckts eller om fordringen eller underlaget för 
den har fastställts i annan ordning. 

12 §3 

Gäldenären får inte överlåta egendom, som har tagits i anspråk genom 
betalningssäkring, eller till skada för borgenären förfoga över egendomen 
på annat sätt, om inte kronofugdemyndigheten medger det av särskilda 
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Nuvarande lydelse 

skäl. 

I fråga om verkan i övrigt av 
verkställd betalningssäkring gäller 
vad som föreskrivs om utmätning 
i 4 kap. 29 § andra stycket, 30 och 
31 §§och 12 kap. 6-10 §§ utsök
ningsbalken. Att betalningssllkring 
ger förmånsratt föreskrivs i för
rrulnsrtJltslagen (1970:979). 

Föreslagen lydelse 

I fråga om verkan i övrigt av 
verkställd betalningssäkring gäller 
vad som föreskrivs om utmätning 
i 4 kap. 29 § andra stycket och 31 
§ och 12 kap. 6-10 §§ och om 
kvo.rstad i 16 kap. 15 § första 
stycket utsökningsbalken. I fråga 
om verkan av utmiltning av egen
dom som tagits i ansprdk genom 
betalningssllkring galler vad som 
ar föreskrivet i 16 kap. 15 § andra 
stycket utsökningsbalken om utmat
ning av egendom som belagts med 
kvo.rstad för fordran. 

Om lös egendom, som har tagits i anspråk genom betalningssäkring, 
hastigt fitller i värde eller kräver alltför kostsam vård, t1r den pA begäran 
av någon av parterna säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom. 

16 § 
Är fara att lös egendom, som Är fara att lös egendom, som 

kan bli föremål för betalnings- kan bli föremål för betalnings
säkring, undanskaffas, tar i avvak- säkring, undanskaffas, t1r i avvak-

tan på rättens beslut gransknings
tan på rättens beslut gransknings- ledare som avses i 3 § lagen 
ledare som avses i 2 § hevissäk- (1994:000) om sarskilda tvångsdt
ringslagen (1975: 1027) för skatte- garder i beskattningsföifarandet ta 
och avgiftsprocessen ta egen- egendomen i förvar. 
domen i förvar. 

21 §4 

Har ett beslut om betalningssäkring meddelats för en fordran som inte 
är fastställd och blir fordringen senare inte slutligt fastställd eller 
fastställs den slutligt till ett väsentligt lägre belopp än det som har 
betalningssäkrats, har gäldenären rätt till ersättning av staten för ren 
fönnögenhetsskada som därigenom har tillfogats honom. 

Ersllttning lamnas endast för Bestlimmelser om ersättning för 
skada som lir av någon betydelse. processkostnader finns i lagen 
Erstittning lamnas inte för kost- (1989:479) om erstittningför kost
nader för bitrtide eller utredning. nader i tirenden och mål om skatt, 

m.m. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
2. Äldre föreskrifter i 4, 7, 16 och 21 §§ tillämpas fortfarande i fråga 

om betalningssäkring på grund av ansökan som kommit in till länsrätten 
före ikraftträdandet. 

3. De äldre föreskrifterna i 12 § tillämpas fortfarande i fråga om 
betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet. 
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1Senaste lydelse 1989: 1000. 

2senaste lydelse 1989: 1000. 
3Senaste lydelse 1989: 1000. 

"Senaste lydelse 1989: 1000. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953:272)1 

dels att 49 § 2 mom., 78 § 1och2 mom. samt 102 §skall ha följande 
lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya moment, 78 § 2 a och 2 b mom., 
av följande lydelse. 

Nuvamnde lydelse Föreslagen lydelse 

49 §2 

2 mom. Anstånd får medges med högst det belopp som kan antas bli 
nedsatt eller fålla bort enligt 1 mom. 1 eller som betingas av yrkandet i 
omprövningsärendet eller överklagandet. 

Om det i fall som avses i 1 mom. Om det i full som avses i 1 mom. 
2 och 3 med hänsyn till den skatt- 2 och_ 3 med hän~n till den s~tt
skyldiges förhållanden och omstän- s~yld1ges ~r~M~anden och omstän
di hetema i övri t kan tas tt d t d1ghetema 1 ovngt kan antas att det 

g g an a e belopp som avses med anståndet 
belopp som avses med anståndet inte kommer att betalas i rätt tid, 
inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd medges endast om den 
får anstånd medges endast om den skattskyldige ställer säkerhet för 
skattskyldige ställer säkerhet för beloppet genom en av bank utflJr
beloppet. Anstånd får dock medges dad gamntiförbindelse eller någon 
utan att säkerhet ställs om an- annanfonn av borgen. Ans~d får 

" . dock medges utan att säkerhet 
s~dsbeloppet ar förhållandevis ställs om anståndsbeloppet är för-
nnga eller om det annars finns hållandevis ringa eller om det 
särskilda skäl. Ställd säkerhet får annars finns särskilda skäl. Ställd 
tas i anspråk när anståndstiden gått 
ut. I övrigt skall bestämmelserna 
om säkerhet i lagen (1993:891) om 
indrivning av statliga fordringar 
m. m. tillämpas. 

säkerhet får tas i anspråk när an
ståndstiden gått ut. I övrigt skall 
bestämmelserna om säkerhet i 
lagen (1993:891) om indrivning av 
statliga fordringar m.m. tillämpas. 

Om yrkandet i omprövnings/Jren
det eller nullet bifalls, skall kost
nad för stiJlld sllkerhet erslJltas av 
staten. Ers/Jttningen skall jdmkas 
om endast en del av yrkandet bi
falls eller om det skulle vam oskiJ
ligt att ersltttning lctmnas. I övrigt 
skall bestctmmelserna i 6-11 §§ 
lagen (1989:479) om ersltttningför 
kostnader i ltrenden och mål om 
skatt, m.m. tillltmpas. 

78 § 

I mom. 3 Arbetsgivare, som enligt lag är bokföringsskyldig skall ha sin 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

bokföring så ordnad att därav framgår arbetstagares namn, lönebelopp 
och skatteavdrags belopp. Om skattsedel eller skattekort har företetts för 
arbetsgivaren skall också framgå arbetstagares födelsetid samt nummer 
på för honom utfärdad skattsedel. 

Också annan arbetsgivare än i första stycket sägs, som har att verkställa 
skatteavdrag på arbetstagares lön, är skyldig att i enahanda omfattning 
föra anteckningar i hänseende som har sagts nyss. 

För kontroll av att be
sttbnmelsema om skatteavdrag har 
följts fdr revision göras hos sMan 
arbetsgivare, som avses i första 
och andra styckena. Revision fdr 
ocksd göras hos den som har an
sökJ om en F-skattesedel för kon
troll av att liimnade uppgifter lir 
riktiga ochfullstlindiga. Beslut om 
revision meddelas av Riksskat
teverket eller skattemyndighet. I 
övrigt gliller i frdga om revision i 
tilliimpliga delar besttbnmelsema i 
3 kap. 8-14 §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

2 m o m. 4 Det dligger valje ar
betsgivare att efter anmaning av 
skattemyndigheten lämna uppgift 
om arbetstagare, utbetalda löner 
och beloppet av verkstlillda skat
teavdrag. 

2 m o m. Skattemyndigheten fdr 
föreliigga den som lir eller kan 
antas mra arbetsgivare att lämna 
uppgift, visa upp handling eller 
liimna över en kopia av handling 
som behövs för kontroll av att 
besttbnmelserna om skatteavdrag 
har följts. BestlJmmelserna i 3 
kap. 13-14 a §§ taxeringslagen 
(1990:324) galler ifråga om hand
ling eller uppgift som skall undan
tas från föreliiggande. 

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll KV 

att bestämmelserna om skatteavdrag har följts skall på skattemyn
dighetens begäran tillhandahållas denna. Därvid gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324). 

14 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 151 

2 a m o m. För kontroll av att 
besttbnmelserna om skatteavdrag 
följts eller att den som ansökt om 
F-skattesedel liimnat riktiga och 
fullstlindiga uppgifter fdr skatte
myndigheten komma överens med 
arbetsgimren eller sökanden om 
att en avstlJmning mot r/Jkenskaps
handlingar eller andra handlingar 
skall göras vid besök hos honom 
eller vid annat personligt samman
trliffande. 

2 b mo m. För kontroll av att 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

den som lir eller kan antas mm 
arbetsgimre har följt bestlimmel
serna om skatteavdmg eller att den 
som ansökt om F-skattesedel liim
nat rikliga och fullstlindiga upp
gifter, fdr Riksskatteverket eller 
skattemyndigheten besluta om 
revision hos arbetsgimren eller 
sökanden. Dlirvid gliller i tilliimpli
ga delar bestlimmelserna i 3 kap. 
8-14 a §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

102 §5 

Uinsrdltens beslut om preliminär 
taxering, debitering eller jämkning 
av preliminär skatt, verkställande 
av skatteavdrag och anstånd med 
att betala in skatt f1r inte över
klagas. V ad som sagts nu gäller 
dock inte beslut med anledning av 
en begäran enligt 44 § om besked 
angående skyldigheten att verk
ställa skatteavdrag. 

Överklagande av lllnsrlittens be
slut om preliminär taxering, debite
ring eller jämkning av preliminär 
skatt, verkställande av skatteavdrag 
och anstånd med att betala in skatt 
f1r pröms av kammarrlitten endast 
om den har meddelat prövningstill
stånd. V ad som sagts nu gäller 
dock inte beslut med anledning av 
en begäran enligt 44 § om besked 
angående skyldighet att verkställa 
skatteavdrag. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
2. De äldre föreskrifterna i 49 § 2 mom. tillämpas furtfurande i fråga om 
anstånd som meddelats före ikraftträdandet. 
3. De nya föreskrifterna i 102 §träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut 
som meddelats av skattemyndigheten före ikraftträdandet överklagas 
enligt äldre föreskrifter. 

1 Lagen omtryckt 1991:97. 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771. 
2 Senaste lydelse 1993:894. 
3 Senaste lydelse 1992:680. 
4 Senaste lydelse 1992: 1177. 
5 Senaste lydelse 1992:680. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om 
ersättning för kostnader ärenden och mål om skatt, m.m. 

Härigenom föreskrivs att 3-5, 7-9 och 11 §§ lagen (1989:479) om 
ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse FtJreslagen lydelse 

3 § 
En skattskyldig som i ett ärende 

eller mål haft kostnader för ombud 
eller biträde, utredning eller annat 
som skäJigen behövts för att ta tiU 
vara hans rätt får beviljas ersätt
ning för kostnaderna. 

Ersiitming får inte beviljas för 
1. kostnader som avser skyl

digheten att lämna deklamtion 
eller andra uppgifter till ledning 
för en myndighets beslut om skatt, 
tull eller avgift, 

2. kostnader som avser skyl
digheten att i skiilig omfattning 
genom riikenskaper, anteckningar 
eller på annat lämpligt siitt sörja 
för att det finns sådant underlag 
som behövs dels för att den 
skattskyldige skall kunna deklarera 
eller lämna uppgifter som han lir 
skyldig att lämna, dels för att dek
larationen och uppgifterna skall 
kunna kontrolleras, 

3. den skattskyldiges eget arbete, 
tidsspillan eller i övrigt för kostna
der för sådant som den skattskyl
dige sjiilv utfört med anledning av 
iirendet eller mdlet. 

En skattskyldig som i ett ärende 
eller mål haft kostnader för ombud 
eller biträde, utredning eller annat 
som skäligen behövts för att ta till 
vara hans rätt skall efter framst11ll
ning beviljas ersättning för kostna
derna om 

1. den skattskyldige helt eller 
delvis vinner bifall till sina yrkan
den i iirendet eller målet, 

2. 11rendet eller målet avser 
fråga som tJr av betydelse för 
rl1ttstillämpningen eller 

3. det finns synnerliga skiil för 
ersiittning. 

4 § 
Ersättning får beviljas endast till 

den del det 11r oskiiligt att kost
naden btirs av den skattskyldige 
med hllnsyn till samtliga följande 
faktorer: 

J. sakens beskaffenhet, 

Ersättning får inte beviljas för 

1. kostnader som avser skyl
digheten att lämna deklaration 
eller andm uppgifter till ledning 
för en myndighets beslut om skatt, 
tull eller avgift, 
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Nuvarande lydelse 

2. kostnadens storlek, 

3. lirendets eller målets hand
liiggning, 

4. arendets eller målets utgång, 
5. den skattskyldiges personliga 

och ekonomiska förhållanden, 
6. omstandigheterna i övrigt. 

Föreslagen lydelse 

2. kostnader som avser skyl
digheten att i sklilig omfattning 
genom rlJkenskaper, anteckningar 
eller på annat liimpligt slitt sölja 
för att det finns sådant underlag 
som behövs dels för att den 
skattskyldige skall kunna deklarera 
eller liimna uppgifter som han lir 
skyldig att liimna, dels för att 
deklarationen och uppgifterna skall 
kunna kontrolleras, 

3. den skattskyldiges eget arbete, 
tidsspillan eller i i)vrigt för kostna
der för sådant som den skattskyl
dige sjlilv utfört med anledning av 
iirendet eller målet. 

5 § 
När ersättningen bestäms, skall den minskas med annan ersättning som 

den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma 
kostnader enligt annan författning eller enligt avtal. 

Ersiittning får jiimkas om den 
skattskyldige vinner bifall endast 
till en del av sina yrkanden i 
iirendet eller målet, såvida inte 
övriga yrkanden iir av endast ringa 
betydelse eller skall ersiittas enligt 
3 § flJrsta stycket 2 eller 3. 

Jllmkning får ske liven ndr den 
skattskyldige varit fjjrsumlig eller 
har orsakat att målet blivit mer 
omfattande an nödvllndigt. 

7 §1 
Frågor om ersättning för kostna

der hos andra myndigheter lln 
domstolar prövas av liinsriitten. 
Frågan prövas dock av kam
marratten, om denna som första 
domstolsinstans skall pröva ett 
överklagande i det iirende eller mål 
som kostnaderna hliriför sig till. 

Om ett lirende eller mål avser en 
fråga som prövas av en allmiJn 
domstol, prövas frågan om erslitt
ning för kostnader i llrendet eller 
målet av liinsrlilten i det liin där 

En framstllllning om ersättning 
för kostnader skall göras hos den 
myndighet eller den domstol där 
kostnaderna uppkommit. Framstiill
ningen skall ha kommit in innan 
myndigheten eller domstolen avgör 
iirendet eller målet. 
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Nuvarande lydelse 

den tingsrdtt eller skattemyndighet 
som dr beskattningsmyndighet dr 
beliigen. 

En framstdllning om ersdttning 
enligt denna paragraf skall ha 
kommit in inom ett år från utgång
en av det år då det drende eller 
mål som kostnaderna hlttiför sig till 
avgjordes genom lagakraftvunnet 
beslut. Om avgörandet i drendet 
eller målet har överklagats till 
förvalt11ingsdomstol, skall fram
stdllningen om ersdttning dock ha 
kommit in innan domstolen avgör 
drendet eller målet. 

8 § 
Frågor om ersdttning för kostna

der i mål hos förvaltningsdomstol 
prövas av domstolen. 

En framstdllning om erslittning 
skall ha kommit in innan målet 
avgörs. 

Föreslagen lydelse 

Myndighets beslut överklagas hos 
liinsriitten i det liin myndigheten dr 
beliigen. 

9 § 
Om den skattskyldige inte har 

kommit in i tid med en framställ
ning om ersättning, får domstolen 
pröva en senare inkommen fram
ställning endast under förutsättning 
att förseningen beror på något 
ursäktligt misstag. 

Om den skattskyldige inte har 
kommit in i tid med en framställ
ning om ersättning, får en senare 
inkommen framställning prövas 
endast under förutsättning att förse
ningen beror på något ursäktligt 
misstag. 

Il § 
Ett ersättningsbeslut som med- Ett ersättningsbeslut som med-

delas i samband med avgörandet i delas i samband med avgörandet i 
det mål som kostnaderna hänför det lirende eller mål som kostna
sig till, får överklagas inom den tid derna hänför sig till, får överklagas 
som gäller för överklagande av av den skattskyldige inom den tid 
avgörandet i målet. som gäller för överklagande av 

avgörandet i iirendet eller målet. 
Ersiittningsbeslut som meddelats 

av myndighet, får inom två måna
der från det att beslutet med
delades, överklagas av den myn
dighet eller det allmctnna ombud 
som får överklaga det iirende som 
kostnaderna hlinför sig till. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om 
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kostnader i ärenden och mål som anhängiggörs efter ikraftträdandet. 
Beträffande ärenden hos myndighet som omprövas på myndighetens 
initiativ tillämpas lagen i fråga om kostnader i ärenden som initieras efter 
ikraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1990:407. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen 
(1970:979) 

Härigenom föreskrivs att 8 och 9 §§ förmånsrättslagen (1970:979)1 

skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 §2 
Utmätning ger förmånsrätt i den Utmätning ger förmånsrätt i den 

utmätta egendomen. Betalnings- utmätta egendomen. 
slikring ger fönnånsrlitt i den egen-
dom som har tagits i anspråk. 

9 §3 

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och 
efter den i 4-7 §§ angivna numreringen. 

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 
4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen 
(1891:35 s. 1). 

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt 
på grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som beslutet 
om utmätning meddelades eller senare, och framför förmånsrätt på grund 
av annan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett 
ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare. 

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, 
om ej annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § 
utsökningsbalken. Utmätning för flera furdringar på en gång ger lika rätt. 
Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag 
av förmånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser. 

Vad i denna paragraf föreskrives 
omfönnånsrlitt på grund av utmlit
ning tillämpas även ifråga om för
månsrätt på grund av betalnings
säkring. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas 
furtfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraft~ 
trädandet. 

1Lagen omtryckt 1975: 1248. 

2senaste lydelse 1978:883. 
3Senaste lydelse 1981:806. 
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2. 7 Förslag till lag om ändring i lagen (1958:295) om sjö
mansskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1958:295) om sjömansskatt1 

dels att 19 a § skall betecknas 19 d §, 
dels att 19 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 19 a-19 c §§, av 

följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 §2 

Redare, som enligt lag är skyldig att föra handelsböcker, skall ha sin 
bokföring så ordnad, att därav framgår sjömans namn, födelsetid, 
lönebelopp och skatteavdrags belopp samt, om sjömannen uppvisat 
skattsedel på preliminär skatt, numret på denna skattsedel. 

Även annan redare än i första stycket sägs, som skall göra avdrag för 
sjömansskatt, är skyldig att föra anteckningar i samma omfattning. 

Efter anmaning av Riksskattever- Efter anmaning av Riksskatte-
ket eller skattemyndighet åligger verket eller skattemyndighet ålig
det sådan redare, som avses i ger det sådan redare, som avses i 
första eller andra stycket, att med- första eller andra stycket, att liimna 
dela de upplysningar som behövs uppgift, visa upp handling eller 
för kontroll av skatteavdrag. Reda- lctmna över en kopia av handling 
re skall också efter anmaning som behövs för kontroll av att 
förete alla handlingar som behövs bestctmmelserna om skatteavdrag 
för sådan kontroll, såsom kontrakt, följts. Bestllmmelserna i 3 kap. 13-
kontoutdrag, r/Jkningar eller kvit- 14 a §§ taxeringslagen (1990:324) 
ton. gtiller i fråga om handling eller 

För kontroll av att besttimmelser
na om skatteavdrag har följts får 
revision verksttillas hos redare som 
avses i första eller andra stycket. 
Beslut om revision meddelas av 
Riksskatteverket eller av skatte
myndighet. I övrigt gliller i fråga 
om revision i tilliimpliga delar 
bestllmmelserna i 3 kap. 8-14 §§ 
taxeringslagen (1990:324). 

uppgift som skall undantas från 
föreltiggande. 

19a § 

Uppgifter som en myndighet 
föifogar över och som behövs för 
kontroll av att bestltmmelserna om 
skatteavdrag följts skall på Riks-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

skatteverkets eller skattemyndighet
ens begitran tillhandahållas dessa. 
Ditrvid gctller i tilliimpliga delar 
bestiimmelserna i 3 kap. 16 § 
taxeringslagen (1990:324). 

19 b § 

För kontroll av att bestitmmelser
na om skatteavdrag har följts får 
Riksskatteverket eller skattemyn
dighet komma överens med redaren 
om att en avstiimning mot ritken
skapshandlingar eller andra hand
lingar skall göras vid besök hos 
honom eller vid annat personligt 
sammantrliffande. 

Överenskommelse får liven trlif
fas om besiktning av fartyg eller 
annat som lir av betydelse för 
kontrollen. 

19 c § 

För kontroll av att be
stlimmelserna om skatteavdrag 
följts får Riksskatteverket eller 
skattemyndigheten besluta om 
revision hos redaren. Dilrvid gilller 
i tilllimpliga delar bestlimmelsema 
i 3 kap. 8-14 a §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

Denna Jag träder i kraft den I juJi 1994. 

1 Lagen omtryckt 1970:933. Senaste lydelse llV lagens rubrik 1974:777. 
2 Senaste lydelse 1991:505. 
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2.8 Förslag till lag om ändring 
(1994:00) 

mervärdesskattelagen Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:00)1 

dels att nuvarande 17 kap. 6 § skall betecknas 7 §, 
dels att 17 kap. 2, 3, 5 och nya 7 §§, 20 kap. 9 § samt punkt 2 i 

övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 kap. 6 §, och i 

övergångsbestämmelserna en ny punkt, punkt 8, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
2 § 

Skattemyndigheten tar förelägga 
den deklarationsskyldige att i den 
otrifattning som anges i förelltggan
det lämna de upplysningar som 
behövs för kontroll av dek
larationen eller annars för beskatt
rungen. 

Skattemyndigheten /dr vidare 
förelägga den deklarationsskyldige 
att visa upp kontrakt, kontoutdrag, 
rlikningar, kvitton eller liknande 
handlingar som behövs för kontroll 
av deklarationen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite, om det finns anledning att 
anta att den deklarotionssky/dige 
annars inte följer föreläggandet. 

Skattemyndigheten får förelägga 
den som lJr eller kan antas vara 
deklarationsskyldig att lämna upp
gift, visa upp handling eller lämna 
över en kopia av handling som 
behövs för kontroll av dek
larationen eller annars för beskatt
ningen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars inte följs. 

3 § 

Bestämmelserna i 3 kap. 6 § 
taxeringslagen (1990:324) om 
befrielse frdn skyldigheten att 
lämna upplysningar eller visa upp 
handlingar gäller liven niir det lir 
frdga om skatt enligt denna lag. 

Bestämmelserna i 3 kap. 13-14 
a §§ taxeringslagen (1990:324) 
gäller i frdga om handling eller 
uppgift som skall undantas från 
förellJggande. 

5 § 

Skattemyndigheten får förelägga Skattemyndigheten får till ledning 
en nlJringsidkare att lämna upp- för beskattning av annan person 
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Nuvarande lydelse 

gifter om skattepliktig omsättning 
av varor eller tjänster som han för
värvat av, sålt till eller tillhan
dahållit annan näringsidkare. Be
stämmelserna om befrielse från 
uppgiftsskyldighet i 3 kap. 3 § och 
4 kap. 6 § tredje stycket lagen 
( 1990: 325) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter gäller då. 

Föreslagen lydelse 

förelägga den som itr eller kan 
antas vara bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976:125) eller 
skyldig all föra ritkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) och annanjuridiskperson itn 
dödsbo att lämna uppgift, visa upp 
handling eller lämna över en kopia 
av handling som rör omsättning av 
varor eller tjänster som han för-
värvat av, sålt till eller tillhanda
hållit annan näringsidkare (kon
trolluppgift). Om det finns sitrski
lda skäl får itven annan person 
föreliiggas att /iimna sådana 
uppgifter. 

Bestämmelserna i 3 kap. 13 -14 a 
§§ taxeringslagen (1990:324) gitl
ler i fråga om handling eller upp
gift som skall undantas från före
läggande. 

För kontroll av skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i 3 kap. 
16 § taxeringslagen (1990:324). 

6§ 

Ett föreläggande enligt 5 § får 
förenas med vite om det finns 
anledning att anta att det annars 
inte följs. 

Den som föreläggs kan, om före
läggandet medför att han måste 
lttgga ned ell betydande arbete för 
att fullgöra det, isttillet sttilla nöd
vändiga handlingar till skattemyn
dighetens förfogande för gransk
ning. 

7 § 

För att kontrollera att deklara
tions- eller uppgiftsskyldigheten har 
fullgjorts riktigt och fullständigt 
eller för att på annat siitt få upp
lysning till ledning för beskatt
ningen, får skattemyndigheten be
sluta att skatterevision skall göras 
hos den som är deklarations- eller 
uppgiftsskyldig. Skattemyndigheten 
far också besluta att skatterevision 
för kontroll av att lämnade upp
gifter är riktiga och fullständiga 

Skattemyndigheten får besluta om 
skatterevision för att kontrollera att 
deklarations- eller uppgiftsskyl
dighet fullgjorts riktigt och full
ständigt. Skatterevision får göras 
hos den som är eller kan antas 
vara bokföringsskyldig enligt bok-

förings/agen (1976:125) eller skyl
dig att föra ritkenskaper enligt 
jordbruksboliföringslagen (1979: 
141) och hos annan juridisk person 
itn dödsbo. Revision får göras 
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Nuvarande lydelse 

skall göras bos den som har an
miilt sig för registrering. 

I övrigt gäller i fråga om skatte
revision i tillämpliga delar bestäm
melserna om taxeringsrevision i 3 
kap. 8-14 §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

Föreslagen lydelse 

liven hos den som har anmiilt sig 
för registrering för kontroll av att 
lämnade uppgifter är riktiga och 
fullständiga och hos sådan repre
sentant för utli1ndskftJretagare som 
av.ves i 22 kap. 6 §. 

I övrigt gäller i fråga om skatte
revision i tillämpliga delar bestäm
melserna om taxeringsrevision i 3 
kap. 8-14 a §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

20 kap. 

9 § 

Bestämmelserna i 6 kap. 10-24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller tör 
mål enligt 1 § törsta stycket. 

Llinsrlittens beslut med anledning 
av överklagande av beslut om 
anstånd med att lämna deklaration 
eller betala skatt tar inte överklag-
as. 

2. De upphävda lagarna gäller 
furtfårande i fråga om förhållanden 
som hänför sig till tiden före i
kraftträdandet av den nya lagen. 

1 Lydelse enligt prop. 1993/94:99. 

Överklagande av li1nsrlittens beslut 
om anstånd med att lämna deklara
tion eller betala skatt får prövas av 
kammarrlitten endast om den har 
meddelat prövningstillstånd. 

2. De upphävda lagarna gäller 
furtfårande i fråga om förhållanden 
som hänför sig till tiden före i
kraftträdandet av den nya lagen. 
Reglerna i 17 kap. i den nya lagen 
tilllimpas dock liven på lildre för
hållanden. 

8. Föreskrifterna om överklagan
de i 20 kap. 9 § trtJder i kraft först 
den 1 oktober 1994. Beslut som 
meddelats av skattemyndigheten 
före ikrafttrtidandet överklagas 
enligt lildre föreskrifter. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 
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2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgifter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984: 151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter 

dels att 3 kap. 3, 5 och 7-15 §§ samt 8 kap. 8 § skall ha följande 
lydelse, 

dels att det i 3 kap. skall införas två nya paragrafer, 15 a och 15 b §§, 
och närmast före 3 kap. 15 §en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

3 §I 

Beskattningsmyndigheten får 
förelägga den deklarationsskyldige 
att i den onifattning som anges i 
före/iJggandet liimna de upplys
ningar som behövs för kontroll av 
att uppgifterna i en deklaration är 
riktiga eller annars för beskatt
ningen samt prov och beskrivning 
på varor som används, säljs eller 
tillhandahålls på annat sätt i verk
samheten. 

Beskattningsmyndigheten får 
vidare före/iJgga den deklarations
skyldige att visa upp kontrakt, kon
toutdrag, rakningar, kvitton eller 
liknande handlingar som behövs 
för kontroll av deklarationen. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite, om det finns anledning att 
anta att den skattskyldige annars 
inte följer före/iJggandet. 

Besttlmmelserna i 3 kap. 6 § 
taxeringslagen (1990:324) gliller i 
/rtlga om befrielse från skyldig
heten att llimna upplysningar eller 
visa upp handling. 

Beskattningsmyndigheten får 
förelägga den som lir eller kan 
antas vara deklarationsskyldig att 
liimna uppgift, visa upp handling 
eller llimna över en kopia av hand
ling som behövs f9r kontroll av att 
uppgifterna i deklarationen är 
riktiga eller annars för beskatt
ningen samt prov och beskrivning 
på varor som används, säljs eller 
tillhandahålls på annat sätt i verk
samheten. 

Ett föreläggande får förenas med 
vite, om det finns anledning att 
anta att det annars inte följs. 

5 § 

Bestlimmelserna i 3 och 4 §§ 
giJ.ller liven den som utan att vara 
deklarationsskyldig tillverkar, 

Beskattningsmyndigheten får till 
ledning för beskattning av annan 
person eller för kontroll av annans 
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Nuvarande lydelse 

bearbetar, sliljer eller distribuerar 
skattepliktiga varor eller idkar 
handel med varor, som anvlinds 
vid .framstlillning av skattepliktiga 
varor. Bestiimmelserna gliller 
också den som bedriver förmed
lingsverksamhet eller annan verk
samhet av sådan beskaffenhet att 
uppgifter som behövs för skat
tekontrollen kan hiimtas ur anteck
ningar eller andra handlingar som 
hör till verksamheten. 

Föreslagen lydelse 

ansökan om återbetalning eller 
kompensation av skatt, föreliigga 
den som lir eller kan antas vara 
bokföringsskyldig enligt bokfö
rings/agen (1976:125) eller skyldig 
att föra rllkenskaper enligt jord
bruksbokföringslagen (1979:141) 
och annan juridisk person lin döds
bo att liimna uppgift, visa upp 
handling eller liimna över en kopia 
av handling rörande rlittshandling 
mellan den som föreliiggs och 
annan person (kontrolluppgift). Om 
det finns slirskilda sklil får liven 
annan person föreliiggas att liimna 
sådana uppgifter. 

Den som föreliiggs kan, om före
liiggandet medför att han måste 
liigga ned ett betydande arbete för 
alt fullgöra det, i stlillet stlilla nöd
vlindiga handlingar till beskatt
ningsmyndighetens förfogande för 
granskning. 

7 § 

Beskattningsmyndigheten får 
besluta om skatterevision för att 
kontrollera att deklarations- och 
uppgiftsskyldigheten fullgjorts 
riktigt och fullständigt eller för att 
på annat sätt få upplysning till 
ledning för beslut om skall. Skalle
revision får företas hos den som lir 
eller skttligen kan antas vara skatt
skyldig och hos den som avses i 
5 §. 

Beskattningsmyndigheten får 
besluta om skatterevision för att 
kontrollera att deklarations- och 
uppgiftsskyldigheten fullgjorts 
riktigt och fullständigt. 

Skatterevision får dven ske för att 
kontrollera att den som ansökt om 
återbetalning eller kompensation av 
skatt lämnat riktiga och fullsttin
diga uppgifter i sin ansökan. 

Skatterevision får göras hos den 
som dr eller kan antas vara bokför
ingsskyldig enligt bokförings/agen 
(1976:125) eller skyldig att föra 
rllkenskaper enligt jordbruks bokfö
rings lagen (1979:1141) och hos 
annan juridisk person dn dödsbo. 

8 § 
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Nuvarande lydelse 

I ett beslut om skatterevision skall 
en eller flera tjänstemän förordnas 
att verkställa revisionen. 

Föreslagen lydelse 

F:tt beslut om skatterevision skall 
överliimnas till den reviderade 
innan revisionen verkstl1lls. Be
slutet skall innehålla uppgift om 
lindamålet med revisionen och om 
möjligheten att undanta handlingar 
och uppgifter enligt 14 och 15 §§. 

I ett beslut om skatterevision 
skall en eller flera tjänstemän 
förordnas att verkställa revisionen 
(revisor). 

9 § 

Skatterevisionen får verkstlillas 
hos den vars verksamhet skall 
granskas eller på annan plats. Om 
rtikenskaper och andra handlingar 
skall granskas på annan plats lin 
diir de förvaras, skall de mot kvitto 
överldmnas till den som skall verk
stlilla revisionen. 

Beskattningsmyndigheten får, ntir 
det behövs, besttimma tid och plats 
för revisionen. 

Skatterevisionen skall såvitt möj
ligt ske på sådant slitt och på 
sådan tid att den inte medför hin
der i verksamheten för den hos 
vilken revisionen sker. Den får inte 
utan sl1rskilda skiil verkstl111as hos 
enskild mellan kl. 19 och kl. 8. 

En skatterevision skall bedrivas i 
samverkan med den reviderade och 
på ett sådant sl1tt att den inte onö
digt hindrar verksamheten. 

Revisionen får verkstlillas hos den 
reviderade om han medger det. 
Granskningen av handlingarna 
skall ske hos den reviderade om 
han begl1r det och det lir liimpligt. 

Om revisionen inte verkstlills hos 
den reviderade skall handlingarna 
på begl1ran överliimnas till revi
sorn mot kvitto. 

11 §3 

Vid skatterevision fAr granskning 
ske av rtikenskaper, anteckningar 
och mdra handlingar som rör 
verksamheten. Aven handlingar 
som hör till den löpande redovis
ningsperioden får granskas. Med 
hmdling förstAs framställning i 
skrift eller bild samt upptagning 
som kan läsas, avlyssnas eller på 
annat sätt uppfattas endast med 
tekniskt hjälpmedel. Den som 

Vid skatterevision fAr rtiken
skapsmaterial och mdra hmd
lingar som rör verksamheten gran
skas om de inte skall undantas 
enligt 15 §. Med hmdling förstAs 
framställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, av
lyssnas eller på aI10at sätt uppfattas 
endast med tekniskt hjälpmedel. 
Revisorn fAr ta prov på varor som 
mvänds, säljs eller tillhmdahålls 
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Nuvarande lydelse 

verkstlUler revisionen fAr ta prov 
på varor som används, säljs eller 
tillhandahålls på annat sätt i verk
samheten. Vidare fAr han granska 
varulager, inventarier, furdon, 
särskild räknarapparatur, mätappa
ratur och tillverkningsprocesser. 
Han fAr också prova särskild räk
narapparatur och mätapparatur. 

Föreslagen lydelse 

pA annat sätt i verksamheten. Vi
dare fAr han granska varulager, 
inventarier, furdon, särskild räk
narapparatur, mätapparatur och 
tillverkningsprocesser. Han fAr 
också prova särskild räknarappara
tur och mätapparatur. 

Beskattningsmyndigbeten fAr besluta att kassainventering fAr göras vid 
revisionen. 

12 §4 

Den hos vilken revisionen sker IJ.r 
skyldig att utan dröjsmdl tillhanda
hålla de handlingar som skall 
gmnskas och llltnna tilltrll.de till 
sddana lokaler, upplagsplatser och 
andm utrymmen som huvudsakli
gen anvlinds i hans verksamhet. 
Han skall också llltnna upplysning
ar och på annat satt llltnna det 
bitrlide som krlivs för att kontroll
åtglirder enligt 11 § skall kunna 
vidtas. 

Den som verkstitller skatterevi
sion skall på begäran ges tillfälle 
att själv använda terminal eller 
annat tekniskt hjälpmedel för att ta 
del av upptagning som kan upp
fattas endast med sådant hjälpmed
el. 

15 Riksdagen 1993194. 1 sam/. Nr 151 

Vid skatterevision skall den ~ 
idemde tillhandahålla revisorn de 
handlingar och lämna de upplys
ningar som behövs för revisionen. 
Han skall också llltnna tilltrll.de till 
utrymmen som huvudsakligen an
vlinds i verksamheten för sddan 
åtglird som avses i 11 § och om 
möjligt stalla en lindamdlsenlig ar
betsplats till förfogande. Den revi
demde skall i övrigt ge den hjlUp 
som behövs vid revisionen. 

Revisorn skall pA begäran ges 
tillf'alle att själv använda terminal 
eller annat tekniskt hjälpmedel för 
att ta del av upptagning som kan 
uppfattas endast med sådant hjälp
medel, om inte den revidemde i 
stiillet tillhandahåller en kopia av 
upptagningen och denna utan svå
righet kan gmnskas med annat 
tillglingligt tekniskt hjdlpmedel. 
Revisorn får kontrollem att kopian 
stlimmer överens med den upptag
ning som finns hos den revide
mde. 

Vid gmnskning av upptagning 
som avses i andm stycket får en
dast de tekniska hjll.lpmedel, pro
gmm och sökbegrepp anvll.ndas 
som behövs för att tillgodose IJ.nda
mdlet med revisionen. Endast 
sddana uppgifter som behövs för 
lindamålet får tas fram. Gmns
kningen får inte verkstiillas via 
telenll.t. 
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Nuvarande lydelre Föreslagen lydelre 

13 § 

Underlåter någon att fullgöra vad 
som dligger honom enligt 12 § flr 
beskattningsmyndigheten förelägga 
honom att vid vite fullgöra sina 
dligganden. 

Om den reviderade inte fullgör 
sina skyldigheter enligt 12 § får 
beskattningsmyndigheten förelägga 
honom vid vite att fullgöra dem. 

14 §5 

Den som verkstaller skatterevisio
nen fdr ta del av handlingar som 
ar av betydelse för revisionen liven 
om den hos vilken revisionen sker 
har att iaktta tystnad om deras 
innehdll. Pd framstlillning av den
ne fdr dock lansrlttten, nltr det 
finns synnerliga sktil, besluta att 
sddana handlingar skall undantas 
frdn revisionen. Detsamma galler 
om den, hos vilken revisionen sker, 
i annat fall beglir att en handling 
skall undantas frdn revisionen med 
hllnsyn till att dess innehdll pd 
grund av silrskilda omstandigheter 
inte bör komma till någon annans 
ktinnedom. 

Om handlingen utgörs av sddan 
upptagning som avses i 11 § tredje 
meningen får ratten besluta om 
sddana begransningar av ratten att 
anvanda den reviderades tekniska 
hjalpmedel som behövs för att 
handlingar som enligt första styck
et bör undantas från granskning 
inte skall bli tillgangliga för den 
som verkstlJller revisionen. 

Framstallning som avses i denna 
paragraf prövas av lansrlltten i det 
Ian diir den, hos vilken revisionen 
sker, lir bosatt. 

En revision får inte pågå langre 
tid lin nödvlindigt. Rllkenskaps
material och andra handlingar som 
överllJmnats till revisorn skall så 
snart som möjligt och senast nllr 
revisionen avslutats återlllmnas till 
den reviderade. 

Beskattningsmyndigheten skall 
snarast llJmna meddelande om 
resultatet av revisionen till den 
reviderade i de delar som rör ho
nom. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Handlingar och uppgifter som skall 
undantas 

15 § 

Beskattningsmyndigheten skall 
snarast liimna meddelande om 
resultatet av revisionen till den hos 
vilken revisionen skett och liimna 
denne tilifalle att yttra sig om det 
behiJvs. 

Pd den enskildes begllran skall 
frdn föreläggande eller revision 
undantås 

1. handling som inte fdr tas i 
beslag enligt 27 kap. 2 § rlltte
gdngsbalken, 

2. annan handling med ett all
mllnt skyddsintresse eller ett betyd
ande enskilt skyddsintresse, wir.s
innehdll pd grund av sllr.s-kilda 
omstllndigheter inte b<Jr komma till 
någon annans kiinnedom. 

Handling som avses i för.s-ta 
stycket 2 fdr undantas endast om 
handlingens skyddsintresse llr 
större lln dess betydelse fiJr kon
trollen. 

Bestllmmelserna i för.s-ta och 
andra styckena gllller i tillllmpliga 
delar llven föreläggande att liimna 
uppgifter. 

15 a § 

En skriftlig begllran om befrielse 
från föreläggande att liimna upp
gift, visa upp handling eller liimna 
över en kopia av handling, skall 
ges in till länsrlltten i det län ditr 
den enskilde llr bosatt, tillsam
mans med föreläggandet och, i 
förekommande fall, den begllrrla 
handlingen eller uppgiften. 

Om den reviderade begllr att en 
handling skall undantas frdn revi
sion skall den, om beskatt
ningsmyndigheten anser att den bör 
granskas, omedelbartför.s-eglas och 
överliimnas till länsrlltten. 

Uinsrlltten skall utan dröjsmdl 
pröva om handlingen eller uppgif
ten skall undantas från kontrollen. 

I frdga om upptagning som avses 
i 11 § för.s-ta stycket bestllmmer 
länsrlltten i vilken fonn eller pd 
vilket slltt den skall tillhandahdllas 
i mdlet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Ulnsrlltten fdr i frdga om upp
tagning som av.S"es i föregdende 
stycke, besluta om sddana begrllns
ningar i revisorns rlltt att sjlllv 
anvllnda tekniska hjlllpmedel som 
behöv.\' för att uppgift, som bör 
undantas frdn granskning, inte 
skall bli tillgllnglig för revisorn. 

Om den enskilde begllr det, skall 
ldnsrlltten pröva om beslut kan 
fattas utan att ratten granskar 
handlingen. 

Anser den enskilde att en hand
ling inte omfattas av kontrollen 
handldggs frdgan om undan
tagande pd motsvarande slltt. 

15 b § 

Om en handling eller del av 
handling undantagits frdn kontrol
len, f dr dess innehdll inte dterges 
eller dberopas i skatteutredningen. 
Detta galler liven om handling 
dterllJmnats innan ldnsrlltten prövat 
frdgan, men innan den begllrts 
undantagen. 

8 kap. 

8 §6 

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite tlr överklagas hos 
kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av Riks
skatteverket eller det allmänna ombudet. 

överklagande av ldnsrllttens 
beslut om anstånd med att llJmna 
deklaration eller betala skatt får 
prövas av kammarrlltten endast om 
den har meddelat prövningstill
stånd. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Föreskrifterna om överklagan
de i 8 kap. 8 §träder dock i kraft först den 1 oktober 1994. Beslut som 
meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet överklagas 
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enligt äldre föreskrifter. De nya föreskrifterna i 3 kap. 15-15 b §§ 
tillämpas om handlingar och uppgifter begärs undantagna efter i~ 

kraftträdandet. 

1 Senaste lydelse 1990:331. 
2 Senaste lydelse 1987: 1229. 
3 Senaste lydelse 1987: 1229. 
4 Senaste lydelse 1987: 1229. 
5 Senaste lydelse 1987: 1229. 
6 Senaste lydelse 1993:462. 
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2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:668) om 
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare1 

dels att 27, 27 a och 76 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 27 b och c §§, av 

följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 27 a § skall sättas närmast före 27 c §. 

Nuvamnde lydelse Föreslagen lydelse 

27 §2 

För kontroll av att en arbets
givare har fullgjort sin uppgifts
skyldighet får Riksskatteverket 
eller skattemyndigheten besluta om 
revision hos arbetsgivaren. Dlirvid 
gliller i tilllJmpliga delar bestlJm
melserna i 3 kap. 8-14 §§ tax
erings/agen (1990:324) om taxer
ingsrevision. 

Ffter anmaning av skattemyndig
heten är arbetsgivare och arbets
tagare skyldiga att inom den tid 
som angetts i anmaningen liimna 
de upplysningar som behövs för 
kontroll av avgiftsskyldigheten. Ar
betsgivare och arbetstagare skall 
efter anmaning också visa upp alla 
handlingar som behövs för kontroll 
av avgiftsskyldigheten såsom kon
tmkt, kontoutdrog, rt'1kning eller 
kvitto. 

Riksskatteverket eller skattemyn
digheten får föreliigga den som är 
eller kan antas vam arbetsgivare 
eller arbetstagare att lämna upp
gift, visa upp handling eller liimna 
över en kopia av handling som 
behövs för kontroll av avgiftsskyl
digheten. 

Bestlimmelserna i 3 kap. 13-14 a 
§§ taxeringslagen (1990:324) glil
ler i fråga om handling eller upp
gift som skall undantas från före
liiggande. 

Föreliiggandet får förenas med 
vite om det finns anledning att anta 
att det annars inte följs. Bestlim
melserna i 83 § uppbörd.dagen 
(1953:272) om vite gliller i tilllim
pliga delar. 

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll 
av avgiftsskyldigheten skall på skattemyndighetens begäran tillhandahållas 
denna. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 16 § 
taxeringslagen. 
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Nuvarande lydel.re 

Om arbetsgivare eller ar
betstagare inte följer en anmaning 
enligt andra stycket får vite före
lllggas. Bestlimmel.rerna i 83 § 
uppbördslagen (1953:272) om vite 
galler dilrvid i tillllmpliga delar. 

Föreslagen lydel.re 

27 a §3 

Arbetsgivaravgifter, rlinta och 
dröjsmål.ravgift som inte har be
talats i rlitt tid och ordning får 
omedelbart drivas in. 

För kontroll av uppgifts- och av
giftsskyldigheten får skattemyn
digheten komma överens med ar
betsgivaren om att en avstlimning 
mot rlikenskapshandlingar eller 
andra handlingar skall göras vid 
besök hos honom eller vid annat 
personligt sammantrliffande. 

27 b § 

För kontroll av att den som lir 
eller kan antas vara bokförings
skyldig enligt bokföringslagen 
(1976:125) eller skyldig att föra 
rlikenskaper enligt jordbruks bokfö
rings lagen (1979:141) och annan 
juridisk person lin dödsbo har 
fullgjort sin uppgifts- och av
giftsskyldighet riktigt och full
stlindigt får Riksskatteverket eller 
skattemyndighet besluta om revi
sion hos honom. Dlirvid galler i 
tillllmpliga delar bestlimmel.rerna i 
3 kap. 8-14 a §§ taxeringslagen 
(1990:324). 

27 c § 

Arbetsgivaravgifter, ranta och 
dröjsmål.ravgift som inte har be
talats i rlitt tid och ordning får 
omedelbart drivas in. 

76 §4 

Länsrättens beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, 7 §, 13 
§ första stycket eller 22 a § andra 
stycket far inte överklagas. 

Länsrättens beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, 7 § eller 
22 a § andra stycket far inte över
klagas. 
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Nuvarande lydelse 

Sjömansskattenämndens beslut 
överklagas hos kammarrätten inom 
den tid som gäller vid överklagan
de hos kammarrätten av nämndens 
beslut enligt lagen (1958:295) om 
sjömansskatt. Beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, 13 § 
första stycket eller 22 a § andra 
stycket får dock inte överklagas. 

Föreslagen lydelse 

överklagande av llJnsrdltens 
beslut i fråga som avses i 13 § 
första stycket får prövas av kam
ma"lltten endast om den har med
delat prövningstillstånd. 

Sjömansskattenämndens beslut 
överklagas hos kammarrätten inom 
den tid som gäller vid överklagan
de hos kammarrätten av nämndens 
beslut enligt lagen (1958:295) om 
sjömansskatt. Beslut i fråga som 
avses i 6 § tredje stycket, eller 22 
a § andra stycket får · dock inte 
överklagas. 

Överklagande av Sjömansskatte
niJmndens beslut i fråga som avses 
i 13 § första stycket får prövas av 
kamma"lltten endast om den har 
meddelat prövningstillstånd. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Föreskrifterna om överklag
ande i 76 § träder dock i kraft först den 1 oktober 1994. Beslut som 
meddelats av skattemyndigheten eller Sjömansskattenämnden före 
ikraftträdandet överklagas enligt äldre föreskrifter. 

1 Lagen omtryckt 1991:98. 
2 Senaste lydelse 1992:1179. 
3 Senaste lydelse 1992:642. 
4 Senaste lydelse 1992:642. 
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2.11 Förslag till lag om ändring i tullagen (1987: 1065) 

Härigenom föreskrivs i fråga om tullagen (1987: 1065) 
dels att 16, 42 och 75-79 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 75 a-75 c, 77 a, 

77 b, 79 a och 79 b §§, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 § 

Regeringen föreskriver vilka handlingar som skall bifugas en tulldek
laration eller i övrigt inges för att styrka uppgifter om en vara som skall 
förtullas. 

En tullmyndighet kan förelitgga 
den tullskyldige att liimna de ytter
ligare uppgifter som behövs för 
kontroll av tulldeklaration eller av 
annan uppgift om en vara som 
skall förtullas. 

42 §1 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
ytterligare föreskrifter om uppgifter och handlingar som skall lämnas till 
tullmyndigheten när en vara förs ut ur landet. 

Tullmyndigheten kan förelitgga 
exportören att liimna de ytterligare 
uppgifter som behövs för kontroll 
av anmdlan om utförsel eller av 
annan uppgift i fråga om en vara 
som skall föras ut. 

På grundval av de lämnade uppgifterna och den undersökning av varan, 
som kan behövas, kontrollerar tullmyndigheten om det finns något hinder 
mot utförseln. 

75 §2 

För kontroll av att anmdlnings
och uppgiftsskyldighet enligt denna 
lag eller enligt föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen full
gjorts rikligt och fullstdndigt får 
tullmyndigheten, utöver undersök
ning enligt 63 §, förelägga den 
som är uppgiftsskyldig att för 
granskning tillhandahålla tullmyn-

Tullmyndigheten får förelägga 
den som är eller kan antas vara 
anmlilnings- eller uppgiftsskyldig 
enligt denna lag eller enligt före
skrifter som meddelats med stöd av 
lagen att liimna uppgift, visa upp 
handling eller Utmna över en kopia 
av handling som behövs för kon
troll av att anmälnings- eller upp-
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Nuvarande lydelse 

digheten rlikenskaper, antecknin
gar och andra handlingar som rör 
hans verksamhet. Även den för 
vars rlikning en varo förts in eller 
förts ut kan föreliiggas att tillhan
dahålla handlingar som behövs för 
kontrollen. Detsamma gdller andro 
personer som bedriver verksamhet 
av sådan beskaffenhet att uppgift 
som lir av betydelse för kontrollen 
kan hämtas ur anteckningar eller 
andro handlingar, som rör verk
samheten. 

Avser ett föreläggande enligt 
första stycket räkenskaper som förs 
med hjälp av automatisk databe
handling skall dessa därvid efter 
tullmyndighetens bestämmande 
tillhandahållas i utskrift eller på 
medium för automatisk databe
handling. 

Föreslagen lydelse 

giftsskyldigheten fullgjorts på ett 
riktigt och fullstlindigt slitt. 

\bd som i första stycket sagts 
gliller liven den för vars rakning en 
vara förts in eller förts ut. 

Avser ett föreläggande enligt 
första eller andro stycket uppgifter 
i räkenskaper som förs med hjälp 
av automatisk databehandling skall 
dessa därvid efter tullmyndighetens 
bestämmande tillhandahållas i 
utskrift eller på medium för auto
matisk databehandling. 

75 a § 

Tullmyndigheten får till ledning 
för kontroll av annans anmitlnings
eller uppgiftsskyldighet föreliigga 
den som bedriver eller kan antas 
bedriva verksamhet av sådan be
skaffenhet att uppgift av betydelse 
för kontrollen kan hämtas ur hand
lingar som rör verksamheten att 
lämna uppgift, visa upp handling 
eller lämna över en kopia av han
dling rörande rättshandling mellan 
den som föreli1ggs och annan per
son (kontrolluppgift). 

Den som föreliiggs kan, om före
liiggandet medför att han måste 
liigga ned ett betydande arbete för 
att fullgöm det, i sti1llet sti1lla nöd
vi1ndiga handlingar till tullmyndig
hetens förfogande för granskning. 

75 b § 

Tullmyndigheten får besluta om 
revision hos den som dr eller kan 
antas varo bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976:125) eller 
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skyldig att föra räkenskaper enligt 
jordbruks bokförings lagen (I 979: 
I 4 I) och hos annan juridisk person 
lin dödsbo. 

Revisionen får avse att kontrol
lera att anmälnings- eller uppgifts
skyldigheten enligt denna lag eller 
enligt föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen fullgjorts rik
tigt och fullstlindigt. 

76 §3 

I beslut om granskning enligt 75 
§skall tullmyndigheten förordna en 
eller flera tjlinstemltn att verkstlilla 
granskningen. Tullmyndigheten får, 
när det behövs, bestämma tid och 
plats för granskningen. 

Om den som granskas medger det 
får granskningen göras också i 
annat utrymme hos honom lin 
sådant som huvudsakligen anvlinds 
i verksamheten. 

F.Jt beslut om revision skall 
överllimnas till den reviderade 
innan revisionen verkstlills. Be
slutet skall innehålla uppgift om 
lindamålet med revisionen och om 
möjligheten att undanta handlingar 
och uppgifter enligt 78 och 79 §§. 

I ett beslut om revision skall 
tullmyndigheten förordna en eller 
flera tjänsteman att verkstlilla 
revisionen (revisor). 

77 §4 

Om det lir möjligt, skall gransk
ningen ske på sådant sätt och på 
sådan tid att den inte hindrar verk
samheten för den vars handlingar 
lir föremål för granskning. Den får 
inte utan slirskilda skäl verkställas 
hos enskild mellan kl. 19 och kl. 
8. Om räkenskaper och andra 
handlingar skall granskas på nå
gon annan plats lin dlir de för
varas, skall de mot kvitto över
llimnas till den som skall verkstlilla 
granskningen. Handlingarna skall 
llimnas tillbaka så snart som möj
ligt. 

En revision skall bedrivas i sam
verkan med den reviderade och på 
ett sådant sätt att den inte onödigt 
hindrar verksamheten. 

Revisionen får genomföras hos 
den reviderade om han medger det. 
Granskningen av handlingar skall 
ske hos den reviderade om han 
beglir det och granskningen kan 
ske dlir utan betydande svårighet. 

77 a § 

Om revisionen inte verk.ställs 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

hos den reviderade skall hand
lingarna som omfattas av revisio
nen på begtiran överllimnas till 
revisorn mot kvitto. 

Vui revisionen får rlikenskaps
material och andra handlingar som 
rör verksamheten granskas om de 
inte skall undantas enligt 78 §. 

Med handling förstås framsttill
ning i skrift eller bild samt upp
tagning som kan llJsas, avlyssnas 
eller på annat still uppfattas endast 
med tekniskt hjtilpmedel. 

77 b § 

Vui revision skall den reviderode 
tillhandahålla revisorn de hand
lingar och llimna de upplysningar 
som behövs för revisionen. Han 
skall också om möjligt sttilla en 
tindamålsenlig arbetsplats tillföifo
gande samt i övrigt ge den hjtilp 
som behövs vid revisionen. 

Revisorn skall på begtiran ges 
tillftille att sjtilv anvtinda terminal 
eller annat tekniskt hjtilpmedel för 
att ta del av upptagning som kan 
uppfattas endast med sådant hjtilp
medel, om inte den reviderade i 
sttillet tillhandahåller en kopia av 
upptagningen och denna utan svå
righet kan granskas med annat 
tillgtingligt tekniskt hjtilpmedel. 
Revisorn får kontrollera att kopian 
sttimmer överens med den upptag
ning som finns hos den reviderode. 

Vid granskning av upptagning 
som avses i andra stycket får en
dast de tekniska hjtilpmedel, pro
gram och sökbegrepp anvtindas, 
som behövs för att tillgodose tinda
målet med revisionen. Endast såda
na uppgifter som behövs för tinda
målet får tas fram. Granskningen 
får inte verksttillas via telentit. 

· Om den reviderode inte fullgör 
sina skyldigheter enligt första eller 
andra stycket får tullmyndigheten 
föreltigga honom vid vite att full
göra dem. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

77 c § 

En revision får inte pågå llingre 
tid lin nlJdvi1ndigt. Riikenskaps
material och andra handlingar som 
överlitmnats till revisorn skall så 
snart som möjligt och senast niir 
revisionen avslutats återlitmnas till 
den reviderade. 

Tullmyndigheten skall snarast 
litmna meddelande om resultatet av 
revisionen till den reviderade i de 
delar som rör honom. 

78 §5 

Den som verksti1ller gmnskning
en får ta del av handlingar som i1r 
av betydelse för denna liven om 
den, mrs handlingar i1r föremål 
för gmnskningen, i1r skyldig att 
iaktta tystnad om dems innehåll. 
Föreligger sådan skyldighet eller 
anser den mrs handlingar skall 
granskas att handlingens innehåll 
inte bör komma till någon annans 
kilnnedom, får llinsri1tten på talan 
av honom besluta att handlingen 
skall undantas från granskningen, 
om synnerliga skill motiverar det. 

U1nsri1tten får besluta om be
gränsning av rlitten att bearbeta 
sådana riikenskaper som enligt 75 
§ andm stycket tillhandahållits på 
medium för automatisk databe
handling, om det behövs för att 
upppgifter, som enligt första styck
et skall undantas från gransk
ningen, inte skall bli tillgi1ngliga 
för den som verksti1ller gransk
ningen. 

U1nsri1ttens beslut får inte över
klagas. 

På den enskildes begi1ran skall 
från förelilggande eller revision 
undantas 

1. handling som inte får tas i 
beslag enligt 27 kap. 2 § riltte
gångsbalken, 

2. annan handling med ett all
milnt skyddsintresse eller ett bety
dande enskilt skyddsintresse, mrs 
innehåll på grund av silrskilda 
omsti1ndigheter inte bör komma till 
någon annans kilnnedom. 

Handling som avses i första 
stycket 2 får endast undantas om 
handlingens skyddsintresse över
vilger dess betydelse för kontrollen. 

Besti1mmelserna i första och 
andra styckena gllller i tilli1mpliga 
delar ilven förelliggande att litmna 
uppgifter. 

79 § 

I fråga om granskning som avses 
i 75-78 §§ gtiller best<lmmelserna i 
69 och 71 §§ i tillitmpliga delar. 

En skriftlig begaran om befrielse 
från förelliggande att llimna upp
gift, visa upp handling eller visa 
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Nuvarande lydelse 

Den vars handlingar llr föremål för 
granskning skall också limma upp
lysningar och på annat slltt liimna 
det bitrllde som krllvs för att 
granskningen skall kunna verkstlll
las. 

Tullmyndigheten skall snarast 
meddela resultatet av granskningen 
till den hos vilken granskningen 
skett och, om det behövs, liimna 
denne tillflille att yttra sig. 

Föreslagen lydelse 

upp kopia av handling, skall ges in 
till liinsrlltten, tillsammans med 
förelliggandet och, i förekommande 
fall, den begllrda handlingen eller 
uppgiften. 

Om den reviderade begllr att en 
handling skall undantas från rrn
sion skall handlingen, om tullmyn
digheten anser att den bör gransk
as, omedelbart förseglas och över
liimnas till liinsrätten. 

Ulnsrlltten skall utan dröjsmål 
pröva om handlingen eller upp
giften skall undantas från kontrol
len. 

Anser den enskilde att en hand
ling eller uppgift inte otrifattas av 
kontrollen handliiggs frågan om 
undantagande på motsvarande slltt. 

79 a § 

Om den enskilde begllr det, skall 
liinsrlltten pröva om beslut kan 
fattas utan att rlltten granskar 
handlingen. 

Ifråga om upptagning som avses 
i 77 a § tredje stycket bestli.mmer 
liinsrlltten i vilken form eller på 
vilket slltt den skall tillhandahållas 
i målet. 

Utnsrlitten får i fråga om upp
tagning som avses i föregående 
stycke besluta om sådana begrllns
ningar i tullmyndighetens rlltt att 
sjlllv anvllnda tekniska hjlllpmedel 
som behövs för att uppgift, som 
bör undantas från granskning, inte 
skall bli tillgllnglig för myn
digheten. 

79 b § 

Om en handling eller del av 
handling undantagits från kontrol
len får dess innehåll inte återges 
eller åberopas i utredningen. Detta 
gllller llven om handling åter
lämnats innan liinsriltten prövat 
frågan, men efter det att den be
gärts undantagen. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Senaste lydelse 1990: 138. 
2 Senaste lydelse 1993:640. 
3 Senaste lydelse 1993:640. 
4 Senaste lydelse 1993:640. 
5 Senaste lydelse 1993:640. 
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2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om Prop. 1993/94:151 
självdeklaration och kontrolluppgifter Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter 

delr att 3 kap. 3 § och 4 kap. 6 § skall ha följande lydelse, 
delr att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 50 a §, och 

närmast före den nya paragrafen en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvaronde lydelre Föreslagen lydelre 

3 kap. 

3 § 

Länsrätten tar, om det finns syn
nerliga skiil, på framställning av en 
uppgiftsskyldig som förelagts att 
lämna kontrolluppgift som enligt 
bestämmelserna i detta kapitel skall 
lämnas först efter föreläggande, 
befria honom från denna skyldighet 
nlir uppgiften omfattas av den upp
giftsskyldiges tystnadsplikt eller 
slirskilda omstlindigheter i annat 
fall gör att att uppgiften inte bör 
komma till någon annans kiinne
dom. 

Länsrätten tar på framställning av 
en uppgiftsskyldig som förelagts att 
lämna kontrolluppgift eller visa 
upp handling som enligt be
stämmelserna i detta kapitel skall 
lämnas eller visas upp först efter 
föreläggande, besluta att uppgift 
eller handling skall undantas från 
förelliggandet. Dlirvid gliller be
stlimmelrerna i 3 kap. 13 och 14 
§§ taxeringslagen (1990:324). 

Kontrolluppgift om rlittshandling 
m.m. 

50 a § 

Ffter förelliggande av skattemyn
digheten skall den som lir eller kan 
antas varo bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1976:125) eller 
skyldig att föro rlikenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 
141) eller annan juridisk person lin 
dödsbo litmna kontrolluppgift om 
rtittshandling mellan den som 
förelliggs och annan person. Om 
det finns stiT'Skilda skiil får liven 
annan förelliggas att litmna sådan 
uppgift. 

Den somförelliggs kan, omföre
lliggandet medför att han måste 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

lilgga ned ett betydande arbete för 
att fullgöm det, i stlJllet still la nöd
vdndiga handlingar till skattemyn
dighetens förfogande för gmnsk
ning. 

Ett förelilggande enligt första 
stycket får llven avse att visa upp 
handling eller lilmna över en kopia 
av handling angående rllttshand
ling. 

4 kap. 

6 §1 

Skattemyndighetens beslut enligt 2 kap. 19 § får överklagas till 
Riksskatteverket. Övriga beslut av skattemyndigheten enligt denna lag får 
inte överklagas. 

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas. 
Lllnsrlittens beslut enligt 3 kap. 

3 §får inte överklagas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Senaste lydelse 1990: 1136. 

16 Riksdagen /<N3!94. I sam/. Nr 151 
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2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1987: 1231) om 
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1987: 1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. 

dels att 5 § skall upphöra att gälla, 
dels att 1, 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I §' 

Denna lag gäller vid myndighets 
revision avseende skatter och soci
alavgifter samt vid granskning 
enligt 75 § tullagen (1987:1065), 
när åtgärden innefuttar automatisk 
databehandling av personuppgifter 
i personregister enligt datalagen 
(1973:289). 

Denna lag gäller vid myndighets 
revision avseende skatter och soci
alavgifter samt vid granskning 
enligt 75 b § tullagen (1987:1065), 
när åtgärden innefuttar automatisk 
databehandling av personuppgifter 
i personregister enligt datalagen 
(1973:289). 

3 §2 

Datainspektionen utövar tillsyn över att granskning som sker med hjälp 
av automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrång i personlig 
integritet. Härvid tillämpas 15 § andra stycket och 16 § datalagen 
(1973:289). 

Den som verkställer revisionen 
eller granskning enligt 75 § tull
lagen (1987:1065) skall lämna 
Datainspektionen de uppgifter om 
den automatiska databehandlingen 
som inspektionen begär för sin 
tillsyn. 

Den som verkställer revisionen 
eller granskning enligt 75, 75 a 
eller 75 b § tullagen (1987:1065) 
skall lämna Datainspektionen de 
uppgifter om den automatiska 
databehandlingen som inspektionen 
begär för sin tillsyn. 

6 §3 

Den som har beslutat om revisio
nen eller granskning enligt 75 § 
tullagen (1987: 1065) och den hos 
vilken revisionen eller granskning
en sker får överklaga Datainspek
tionens beslu~. enligt denna lag till 
regeringen. A ven Justitiekanslern 
får överklaga ett sådant beslut för 
att ta till vara allmänna intressen. 

Den som har beslutat om revision 
eller granskning enligt 75, 75 a 
eller 75 b § tullagen (1987:1065) 
och den hos vilken revisionen eller 
granskningen sker får överklaga 
Datainspektionens beslut ep.Iigt 
denna lag till regeringen. A ven 
Justitiekanslern får överklaga ett 
sådant beslut för att ta till vara 
allmänna intressen. 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

~ Senaste lydelse 1993 :641. 
Senaste lydelse 1993:641. 

3 Senaste lydelse 1993:641. 
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2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om Prop. 1993/94:151 
allmänna förvaltningsdomstolar Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs att 18 §lagen (1971:289) om allmänna förvalt
ningsdomstolar1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §2 

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 
1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages, 
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan 

länsrätt, 
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende, 
4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd 

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt 
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när 
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477), 

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft 
av ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppen
bart att ett sådant beslut bör meddelas, 

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. 
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av 

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid 
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak. 

Åtgärder som avser endast beredande av ett mål och som inte är av 
sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan 
tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. 
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen. 

Vad som sägs i andra stycket Vad som sägs i andra stycket 
gäller även vid avgörande av gäller även vid avgörande av 

1. mål om utdömande av vite, 1. mål om utdömande av vite, 
2. mål enligt bevisslikringslagen 2. mål enligt lagen (1994:00) om 

(1975:1027) för skatte- och av- siJrskilda tvångsåtgiJrrler i beskatt
giftsprocessen, enligt lagen (1978: ningsförfamndet, enligt lagen (19-
880) om betalningssäkring för 78:880) om betalningssäkring för 
skatter, tullar och avgifter, om skatter, tullar och avgifter, om 
besiktning enligt fastighetstaxe- besiktning enligt fastighetstaxe
ringslagen (1979:1152), om hand- ringslagen (1979:1152), om hand
lings undantagande från taxerings- lings undantagande från taxerings
revision, skatterevision, eller annan revision, skatterevision, eller annan 
granskning och om befrielse från granskning och om befrielse från 
skyldighet att lämna upplysningar skyldighet att lämna upplysningar 
eller visa upp handling enligt taxe- eller visa upp handling enligt taxe
ringslagen (1990: 324), mervärdes- ringslagen (1990: 324), mervärdes
skattelagen (1994: 000), lagen skattelagen (1994: 000), tullagen 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

(1984:668) om uppbörd av social- (1987:1065) ellerlagen (1984: 151) 
avgifter frdn arbetsgivare eller . om punktskatter och pris
lagen (1984: 151) om punktskatter regleringsavgifter samt om befri
och prisregleringsavgifter samt om else från skyldighet att lämna 
befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt lagen (1990: 
kontrolluppgift enligt lagen (1990: 325) om självdeklaration och kon-
325) om självdeklaration och kon- trolluppgifter, 
troll uppgifter, 

3. mål om omedelbart omhänder- 3. mål om omedelbart omhänder-
tagande enligt 6 § lagen (1990:52) tagande enligt 6 § lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, mål om tillfälligt vård av unga, mål om tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 §samma flyttningslorbud enligt 27 §samma 
lag, mål om omedelbart omhänder- lag, mål om omedelbart omhänder
tagande enligt 13 § lagen (1988: tagande enligt 13 § lagen (1988: 
870) om vård av missbrukare i 870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, mål om tillfälligt omhän- vissa fall, mål om tillfälligt omhän
dertagande enligt 37 § smittskydds- dertagande enligt 37 § smittskyd
lagen (1988: 1472), mål enligt 33 dslagen (1988: 1472), mål enligt 33 
§ lagen ( 1991: 1128) om psykiatrisk § lagen ( 1991 : 1128) om psykiatrisk 
tvångsvård samt mål enligt 18 § tvångsvård samt mål enligt 18 § 
lorsta stycket 2-4 såvitt avser de lorsta stycket 2-4 såvitt avser de 
fall då vården inte har lorenats fall då vården inte har lorenats 
med särskild utskrivningsprövning med särskild utskrivningsprövning 
eller 5 lagen ( 1991: 1129) om rätts- eller 5 lagen ( 1991: 1129) om rätts-
psykiatrisk vård, psykiatrisk vård, 

4. mål om anstånd med att betala 4. mål om anstånd med att betala 
skatt eller socialavgifter enligt skatt eller socialavgifter enligt 
uppbörds eller skattelorfattningarna uppbörds- eller skattelorfattning
och annat mål enligt uppbörds- och ama och annat mål enligt upp
fulkbokloringssförfattningama med börds- och fulkbokföringsförfatt
undantag av mål om arbetsgivares ningarna med undantag av mål om 
ansvarighet lor arbetstagares skatt arbetsgivares ansvarighet lor ar
och mål enligt lagen (1984:668) betstagares skatt och mål enligt 
om upppbörd av socialavgifter från lagen (1984:668) om uppbörd av 
arbetsgivare, socialavgifter från arbetsgivare, 

5. mål om uppdelning av taxer- 5. mål om uppdelning av taxer-
ingsvärde enligt 20 kap. 15 § ingsvärde enligt 20 kap. 15 § 
fastighetstaxeringslagen ( 1979: fastighetstaxeringslagen ( 1979: 
1152), 1152), 

6. mål som avser ändring av 6. mål som avser ändring av 
taxerad inkomst med högst 5 000 taxerad inkomst med högst 5 000 
kr., kr., 

7. mål enligt skatte- och taxer- 7. mål enligt skatte- och taxer-
ingsförtåttningama i vilket beslutet ingsförtåttningarna i vilket beslutet 
överensstämmer med parternas överensstämmer med parternas 
samstämmiga mening, samstämmiga mening, 

8. mål om rättshjälp genom 8. mål om rättshjälp genom 
offentligt biträde i ett ärende hos offentligt biträde i ett ärende hos 
en annan myndighet, en annan myndighet, 

9. mål enligt körkortslagen 9. mål enligt körkortslagen 
(1977:477), om beslutet innebär att (1977:477), om beslutet innebär att 
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Nuvarande lydelse 

något körkortsingripande inte skall 
ske eller att varning meddelas eller 
om det är uppenbart att ett körkort, 
körkortstillstånd eller traktorkort 
skall återkallas eller att ett utländ
skt körkort inte skall godkännas, 

10. mAl enligt luftfartslagen, om 
beslutet innebär att varning med
delas eller om det är uppenbart att 
ett certifikat, elevtillstånd eller 
behörighets bevis skall återkallas, 

11. mAl i vilket saken är uppen
bar. 

Föreslagen lydelse 

något körkortsingripande inte skall 
ske eller att varning meddelas eller 
om det är uppenbart att ett körkort, 
körkortstillstånd eller traktorkort 
skall återkallas eller att ett utländ
skt körkort inte skall godkännas, 

10. mAl enligt luftfartslagen, om 
beslutet innebär att varning med
delas eller om det är uppenbart att 
ett certifikat, elevtillstånd eller 
behörighets bevis skall återkallas, 

11. mAI i vilket saken är uppen
bar. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1 Lagen omtryckt 1981:1323. 
2 Senaste lydelse 1993 : 513 . 
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2.15 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § sekretesslagen1 skall ha roljande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
2§ 

Sekretess gäller i 
1. särskilt ärende om kontroll 

betr11.ffande skatt eller om sl1krings
dlgl1rd i samband med sådan kon
troll samt annan verksamhet som 
avser tullkontroll och som inte 
faller under 1 §, 

2. ärende om kompensation för 
eller återbetalning av skatt, 

3. ärende om anstAnd med erläg
gande av skatt 

för uppgift om enskilds person
liga eller ekonomiska förhållanden. 

Sekretess gäller i 
1. särskilt ärende om revision 

eller annan kontroll i syfte att 
faststlllla skatt, tull eller avgift 
eller underlag för skatt tull eller 
avgift samt annan verksamhet som 
avser tullkontroll och som inte 
faller under 1 §, 

2. ärende om kompensation för 
eller återbetalning av skatt, 

3. ärende om anstAnd med erläg
gande av skatt 

för uppgift om enskilds person
liga eller ekonomiska rorhållanden. 

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket 
tredje-sjätte meningarna. 

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 
3. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

1Lagen omtryckt 1992: 1474. 
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2.16 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken 
dels att 8 kap. 14 § skall upphöra att gälla, 
dels att 10 kap. 7 och 10 §§, 12 kap. 25 §, 13 kap. 7 § och 16 kap. 

15 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Förslagen lydelse 
10 kap. 

7 § 
Minst trettio dagar före auk

tionen skall underrättelser om 
försäljningen sändas till sökanden 
och ägaren samt till kända bor
genärer som har sjöpanträtt, pant
rätt på grund av inteckning, reten
tionsrätt eller ftJmulnsrtltt pd 
grund av betalningssllkring. Blir 
sådan borgenär känd senare, skall 
underrättelse genast sändas till 
honom. Har registermyndigheten 
uppgift om adress, skall den an
vändas. Underrättelse till utrikes 
ort skall om möjligt sändas med 
flygpost. 

Minst trettio dagar före auk
tionen skall underrättelser om 
försäljningen sändas till sökanden 
och ägaren samt till kända bor
genärer som har sjöpanträtt, pant
rätt på grund av inteckning eller 
retentionsrätt. Blir sådan borgenär 
känd senare, skall underrättelse 
genast sändas till honom. Har 
registermyndigheten uppgift om 
adress, skall den användas. Under
rättelse till utrikes ort skall om 
möjligt sändas med flygpost. 

10 § 
I sakägarförteckningen upptas, I sakägarförteckningen upptas, 

förutom exekutionsfordringen, förutom exekutionsfordringen, 
furdran som är förenad med sjö- furdran som är förenad med sjö
panträtt, panträtt på grund av in- panträtt, panträtt på grund av in
teckning, retentionsrätt eller för- teckning eller retentionsrätt samt 
mdnsrtllt pd grund av betalnings- förrättningskostnadema. 
sllkring samt förrättningskostna-
derna. 

Om skeppet hör till konkursbo, 
upptas även arvode och annan 
kostnad för skep~ts förvaltning 
under konkursen. Är skeppet där
jämte utmätt eller taget i ansprdk 
genom betalningsstlkring, upptas 
fordran som skall utgå med för
månsrätt enligt 10 § förmånsrättsla
gen (1970:979). 

Om skeppet hör till konkursbo, 
upptas även arvode och annan 
kostnad för skep~ts förvaltning 
under konkursen. Ar skeppet där
jämte utmätt, upptas fordran som 
skall utgå med förmånsrätt enligt 
10 § förmånsrättslagen (1970:979). 

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning avses 
även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 14 §samt 
rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 
25 §I 

I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen 
1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 

2 förmånsrättslagen (1970:979) och som förfåller till betalning senast den 
tillträdesdag som anges i 36 §, 

2. fordran som är förenad med panträtt i fåstigheten, 
3. fordran som itr förenad med 

fönndnsrlttt i fastigheten pd grund 
av betalningsstlkring, 

4. nyttjanderätt, servitut eller rätt 
till elektrisk kraft som besvärar 
fåstigheten, om rättigheten är in
skriven eller grundar sig på skrift
lig handling som är tillgänglig eller 
avser hyra av en bostadslägenhet i 
en fåstighet, som är taxerad som 
hyreshusenhet, om hyresgästen har 
tillträtt lägenheten, dock ej sådan 
rättighet som skall bestå oavsett 
fåstighetens försäljning, 

3. nyttjanderätt, servitut eller rätt 
till elektrisk kraft som besvärar 
fåstigheten, om rättigheten är in
skriven eller grundar sig på skrift
lig handling som är tillgänglig eller 
avser hyra av en bostadslägenhet i 
en fåstighet, som är taxerad som 
hyreshusenhet, om hyresgästen har 
tillträtt lägenheten, dock ej sådan 
rättighet som skall bestå oavsett 
fåstighetens försäljning, 

5. förrättningskostnadema. 4. förrättningskostnadema. 
Om fåstigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan 

kostnad för fåstighetens förvaltning under konkursen. 

13 kap. 
7 §2 

Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor eller 
tvistig eller är förmånsrätt beroende av att sökt inteckning beviljas, skall 
kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på fordringen i avvaktan 
på att villkoret uppfylls eller förfåller eller att tvisten eller frågan om 
inteckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fåll då tvist 
skall prövas enligt tredje stycket. 

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall, om det ej av 
särskilda skäl är obehövligt, föreläggas att inom en månad från det att 
föreläggandet delgavs honom väcka talan om rätten till medlen mot 
sakägare som medlen skall tillkomma om borgenärens anspråk mller 
bort. Efterkommer borgenären ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt 
till medlen, om ej motparten inom den angivna tiden har väckt talan mot 
borgenären. 

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för parterna avslutas utan 
att tvisten har blivit avgjord, skall kronofogdemyndigheten själv pröva 
tvisten, om det är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 kap. 
22 och 23 §§. 

17 Riksdug<'11 199319./. I sunzl. Nr 151 

Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

249 



Nuvarande lydelse 

Vad som belöper pdfordmn som 
lir förenad med ftJmulnsrlltt pd 
grund av betalningssllkring skall 
avsllttas i avvaktan på att ford
ringen faststlllls och förutslltt
ningar för indrivning intrlider eller 
att beslutet om betalningssllkring 
hllvs. 

Föreslagen lydelse 

16 kap. 
15 § 

Kvarstad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs med 
kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall dock 
denna tagas i anspråk i första hand, om ej den fordran för vilken 
utmätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den 
kvarstadsbelagda egendomen. 

Om egendom som har belagts 
med kvarstad för fordran utmäts 
för annan fordran vilken ej är 
förenad med särskild förmånsrätt i 
egendomen eller tas i anspråk 
genom betalningssllkring för sådan 
fordmn, skall egendomen anses 
samtidigt utmätt för kvarstadsbor
genärens fordran. Sådan utmät
ningsverkan förfaller, om den sök
ta utmätningen eller betalnings-
sllkringen hävs. 

Om egendom som har belagts 
med kvarstad för fordran utmäts 
för annan fordran vilken ej är 
förenad med särskild förmånsrätt i 
egendomen, skall egendomen anses 
samtidigt utmätt för kvarstadsbor
genärens fordran. Sådan utmät
ningsverkan förfuller, om den sök
ta utmätningen hävs. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas 
fortfurande i fråga om betalningssäkring som verkställts före i
kraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1990: 1388. 
2 Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs. 
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2.17 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 4 kap. 13 och 19 §§ 
konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse. 

Nuvamnde lydelse Förslagen lydelse 

1 kap. 
5 § 

Med panträtt i fåst egendomjäm
ställs vid tillämpningen av denna 
lag annan särskild förmånsrätt som 
gäller i egendomen och inte grun
das på utmätning eller betal
ningsstikring. 

Med panträtt i fåst egendomjäm
ställs vid tillämpningen av denna 
lag annan särskild förmånsrätt som 
gäller i egendomen och inte grun
das på utmätning. 

Vad som sägs om borgenär med handpanträtt i lös egendom tillämpas 
också i fråga om borgenär med rätt att hålla kvar lös egendom till 
säkerhet för fordran (retentionsrätt). 

4 kap. 
13 §1 

Förmånsrätt eller betalning som en borgenär har vunnit genom 
utmätning går åter, om förmånsrätten har inträtt senare än tre månader 
före fristdagen. Har utmätningen skett till förmån för någon som är 
närstående till gäldenären, går förmånsrätten eller betalningen också åter 
om förmånsrätten har inträtt dessförinnan men senare än två år före 
fristdagen och det inte visas att gäldenären 
åtgärden blev insolvent. 

varken var eller genom 

Fönnånsrätt på grund av betal
ningsstikring går åter, om fönnåns
rl1tten har intrl1tt senare l1n tre 
månader före fristdagen. 

Vad som sägs i första och andra 
styckena gäller inte om förmåns
rätten har inträtt vid utbyte mot 
egendom som har utmätts eller 
betalningsstikrats tidigare än tre 
månader före fristdagen eller, i mil 
som avses i första stycket andra 
meningen, två år före fristdagen. 

V ad som sägs i första stycket 
gäller inte om förmånsrätten har 
inträtt vid utbyte mot egendom 
som har utmätts tidigare än tre 
månader före fristdagen eller, i fåll 
som avses i första stycket andra 
meningen, två år före fristdagen. 

19 § 
Förvaltaren flr påkalla återvinning 
1. genom att väcka talan vid allmän domstol, 
2. genom att göra anmärkning mot bevakning eller i samband med 

utdelningsförmrandet bestrida yrkande i annan ordning om betalnings
eller förmånsrätt i konkursen eller 

3. genom att göra invändning mot annat yrkande som i rättegång 
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Nuvarand.e lydelse Föreslagen lydelse 

framställs mot konkursboet. 
Om förvaltaren inte vill påkalla åtetvinning och inte heller ingår 

förlikning i saken, tar en borgenär påkalla åtetvinning genom att väcka 
talan vid allmän domstol. 

För återgång flV förmånsrätt som 
har vunnits genom utmätning eller 
genom betalningsslikring behövs 
inte någon särskild åtgärd. 

För återgång av förmånsrätt som 
har vunnits genom utmätning be
hövs inte någon särskild åtgärd. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas 
i fråga om betalningssäkriog som verkställts före ikraftträdandet. 

1Senaste lydelse 1989:1002. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. 
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2.18 Förslag till lag om ändring 
(1972:429) 

rättshjälpslagen Prop. 1993/94:151 
Bilaga 3 

Härigenom föreskrivs att 8 § rättshjälpslagen (1972:429)1 skall ha 
följande lydelse. 

Nuvamnde lydelse Förslagen lydelse 

8 §2 

Allmän rättshjälp fAr ej beviljas 
1. i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utom 

riket; rättshjälp får dock beviljas en rättssökande som är bosatt här, om 
saken gäller ett brott mot honom eller henne som motsvarar brott enligt 
6 kap. brottsbalken eller om det finns särskilda skäl för rättshjälp, 

2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det 
inte finns särskilda skäl för rättshjälp, 

3. den som är eller har varit näringsidkare i angelägenhet som har 
uppkommit i hans näringsverksamhet, om det inte finns skäl för rättshjälp 
med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, hans 
ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt, 

4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om 
överlåtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid 
prövning av begäran om rättshjälp, 

5. för upprättande av självdeklaration, 
6. för upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling, 
7. i angelägenhet rörande bodelning, om det inte med hänsyn till boets 

beskaffenhet och makarnas eller sambornas personliga förhållanden finns 
särskilda skäl för rättshjälp, 

8. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig 
angelägenhet, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har 
avgjorts slutligt, 

9. ägaren eller tidigare ägare av en fastighet eller en byggnad i 
angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller 
borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd 
som omfattar angelägenheten och något annat inte följer av andra stycket, 

10. i angelägenhet rörande trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen 
(1975: 1410) eller rörande skadestånd som kan betalas från en föreliggan
de ansvarsförsäkring; dock får rättshjälp beviljas den skadelidande om 
angelägenheten är anhängig vid domstol eller rör enbart annan skada än 
personskada, 

11. i angelilgenhet römnde 
skatter, tullar, avgifter eller betal
ningsstikring för skatter, tullar och 
avgifter, om det inte finns siirskilda 
skiil för rlittshjiilp. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11. den som ej har befogat in- 12. den som ej har befogat in-
tresse av att ta sin sak behandlad. tresse av att ta sin sak behandlad. 

I fall som avses i första stycket 9 tar rättshjälp beviljas när den 
rättssökandes egna kostnader i angelägenheten har uppgått till minst tre 
gånger det basbelopp som anges i 6 § första stycket. Därvid beaktas 
endast kostnader av sådant slag som kan antas komma att betalas från 
den rättssökandes rättsskydd eller, om något sådant inte finns, kostnader 
som avses i 9 § andra stycket. 

I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och 
normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän 
rättshjälp ej skall beviljas. 

Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att 
medborgare i en viss främmande stat och den som, utan att vara 
medborgare i den staten, är bosatt där skall vara likställd med b"Vensk 
medborgare i fråga om allmän rättshjälp. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

11..agen omtryckt 1993:9. 
2Lydelse enligt prop. 1993/94:26. 
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Lagrådet 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994--02-11 

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Bo 
Svensson, regeringsrådet Arne Baekkevold. 

Enligt en lagrådsremiss den 20 januari 1994 (Finansdepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, m. m. 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorema 
Stefan Holgersson, Christer Alexandersson och Ingrid Engquist. 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

Allmiint 

De remitterade förslagen innehåller många bestämmelser om överklagan
de av förvaltningsmyndigheters och förvaltningsdomstolars beslut. En 
fråga som inte behandlats gäller besvärsrätten för företrädare för det 
allmänna. Enligt 14 § lagen om särskilda tvångsåtgärder i be
skattningsförfarandet skall frågor om åtgärder prövas av länsrätten på 
ansökan av en sådan företrädare (undersökningsledaren). Det torde kunna 
hävdas att denne därmed har ställning av part och blir besvärsberättigad 
i den furtsatta instanskedjan enligt allmänna regler. Bestämmelsen i 
6 kap. 12 § taxeringslagen (1990:324) om besvärsrätt för Riks
skatteverket kan också vara tillämplig när det gäller beslut som enligt 
remissen skall fattas med stöd av den lagen. 

I åtskilliga andra fall torde frågan om besvärsrätt för det allmänna inte 
alls vara besvarad (se t.ex. 15 § lagen om särskilda tvångsåtgärder i 
beskattningsförfarandet). Lagrådet anser att hithörande frågor bör bli 
föremål för ytterligare analys och överväganden. 

Förslaget till lag om sllrskilda tvångsåtgllrder i beskattningsföifarandet 

Det remitterade förslaget har givit Lagrådet anledning till påpekanden av 
saklig art på några punkter och till en redaktionell bearbetning i vissa 
delar. Lagrådets förslag till lagtext framgår av bilaga till detta protokoll. 

I följande avseenden kommenteras förslagen till ändringar. Följdänd
ringar i de övriga remitterade lagförslagen anmärks också i detta 
sammanhang. 

16 § 

I paragrafen anges vissa handlingar som kan undantas från åtgärder enligt 
lagen. Enligt första stycket 2 undantas handling med ett wallmänt 
skyddsintresse eller betydande enskilt skyddsintressew, vars innehåll på 
grund av särskilda omständigheter inte bör komma till annans kännedom. 

I allmänmotiveringen sägs att den omständigheten att skyddsintresset 
skall vara allmänt betyder att det skall finnas ett skyddsintresse från mera 
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allmänna utgångspunkter, vilket kan vara rallet för t.ex. företagshemlig- Prop. 1993/94: 151 
heter och vissa råd i skatterättsliga angelägenheter. Med uttrycket Bilaga 4 
betydande enskilt skyddsintresse avses enligt remissen att göra en 
markering för att även mer personliga förhållanden skall kunna beaktas, 
men att dessa bör ha ett uttalat skyddsbehov. Vidare anförs att det inte 
är fråga om att göra en strikt uppdelning i två kategorier skyddsintressen 
eftersom även ett beaktansvärt enskilt intresse är allmänt i den bemärkel-
sen att det fått rättsordningens skydd. 

Enligt Lagrådets mening är det inte lämpligt att på angivet sätt dela upp 
ett skyddsintresse som gäller till förmån för en enskild i ett allmänt och 
ett enskilt skyddsintresse. En sådan uppdelning ger närmast intryck av att 
man skall skilja mellan å ena sidan det allmännas intresse och A andra 
sidan den enskildes intresse, såsom fallet är t.ex. i sekretesslagen 
(1980: 100). Mot en sådan uppdelning kan även - som framgår av 
uttalande i remissen - invändas att ett beaktansvärt enskilt intresse också 
kan sägas vara allmänt i ungefär den bemärkelse som avses i remissen. 
Lagrådet föreslår mot denna bakgrund att det i lagtexten inte görs någon 
uppdelning på olika skyddsintressen utan att det bara används ett begrepp 
- betydande skyddsintresse - för att beteckna de olika omständigheter som 
enligt motiven skall medföra att handlingen kan undantas. 

Motsvarande ändringar bör göras i 3 kap. 13 § taxeringslagen 
(1990:324), 78 § tullagen (1987:1065) och 3 kap. 15 §lagen (1984:151) 
om punktskatter och prisregleringsavgifter. 

21 § 

I tredje stycket finns bestämmelser om verkställighet av beslut om 
åtgärder enligt lagen, dvs. åtgärder som anges i 2 §. Bestämmelserna 
innebär att sådana beslut får verkställas omedelbart om inte annat anges 
i beslutet. Däremot innehåller lagen inte några bestämmelser om 
verkställighet av beslut om undantagande av handlingar. Det är inte 
alldeles klart vad som i avsaknad av sådana bestämmelser skall anses 
gälla i fråga om verkställigheten av undantagandebeslut. Det synes 
lämpligt att en bestämmelse motsvarande den som gäller för beslut om 
åtgärder införs för undantagandebesluten. En sådan bestämmelse skulle 
klarlägga rättsläget. 

Förutom i förevarande paragraf bör en sådan bestämmelse tas in i 
3 kap. 14 c § taxeringslagen, 15 d § lagen (1984: 151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter och 79 c § tullagen ( 1987: 1065). 

18 och 25 §§ 

I 25 § första stycket föreskrivs att "endast de tekniska hjälpmedel, 
program och sökbegrepp" får användas som behövs för att tillgodose 
ändamålet med en åtgärd som avser upptagning. I andra stycket av 
samma paragraf anges att när åtgärden genomförs "tenninal, program 
eller annat tekniskt hjälpmedel" får användas för att genomföra åtgärden. 
Terminologien är motsägelsefull bl.a. på det sättet att program anges vara 
ett tekniskt hjälpmedel på det ena men inte på det andra stället. 
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Lagrådet föreslår att begreppet tekniskt hjälpmedel ges en v~d 

betydelse. Under begreppet bör fulla s.k. hårdvara som datorer, 
terminaler, maskiner för läsning av mikrofische m.m. Hit hör också 
hänföras s.k. mjukvara dvs. dataoperativsystem, bokföringsprogram, 
revisionsprogram och andra program som behövs för att granska ett 
material som finns lagrat på disk eller annat medium som bara kan läsas 
med hjälp av ADB. 

Utanför begreppet tekniskt hjälpmedel bör falla "sökbegrepp". Därmed 
torde förstås att sökfunktionen i ett datorprogram används t.ex. så att en 
granskare frågar efter alla transaktioner i räkenskapsmaterialet som avser 
viss person eller är av visst slag. I den mån begränsningar skall gälla 
beträffimde användningen av sökbegrepp bör det anges särskilt i 
författningstexten. 

I 25 § första stycket föreslås vidare att endast de tekniska hjälpmedel 
och sökbegrepp får användas som behövs för att tillgodose ändamålet 
med åtgärden. Om den bestämmelsen iakttas får det till resultat att endast 
de uppgifter som behövs för ändamålet med åtgärden tas fram. Den 
föreslagna andra meningen i stycket är därför överflödig. 

I 18 § bör anges att begränsningarna kan gälla inte bara tekniska 
hjälpmedel utan också sökbegrepp. 

Lagrådet föreslår att 3 kap. 12 § tredje stycket taxeringslagen 
(1990:324), 3 kap. 12 § lagen (1984:151) om punktskatter och pris
regleringsavgifter och 77 b § tullagen (1987: 1065) utformas på samma 
sätt som 25 § lagen om särskilda tvångsmedel i beskattningsförfarandet. 
Vidare bör 3 kap. 15 a §lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter 
samt 79 a § tullagen utformas på samma sätt som 18 § lagen om 
särskilda tvångsmedel i beskattningsförfarandet. 

Förslaget till lag om llndring i taxerings/agen (1990:324) 

3 kap. 
10 § 

I första stycket anges bl.a. att en taxeringsrevision skall bedrivas i 
samverkan med den reviderade. Detta är ett krav som gäller generellt och 
således också när revisionen genomförs med tvång. Det är uppenbart att 
det i sådana fall inte alltid går att bedriva revisionen i samverkan med 
den reviderade, eftersom detta i princip förutsätter frivillig medverkan 
från dennes sida. Bestämmelsen bör därför ändras så att samverkan inte 
blir ett absolut krav. 

Vad som sägs i andra stycket om granskning av handlingar bör gälla 
också annat som revisionen kan avse, t.ex. granskning av inventarier. 
Andra stycket bör därför genomgående avse revisionen som sådan och 
andra meningen bör ändras i enlighet härmed. Motsvarande ändringar bör 
göras i 3 kap. 9 § lagen (1984: 151) om punktskatter och pris
regleringsavgifter och 77 § tullagen (1987: 1065). 

Lagrådet föreslår att 3 kap. 10 § taxeringslagen får följande lydelse: 
"En taxeringsrevision skall om möjligt bedrivas i samverkan med den 
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reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksam
heten. 

Revisionen tar verkställas hos den reviderade om han medger det. 
Revisionen skall ske hos den reviderade om han begär det och revisionen 
kan göras där utan betydande svårighet. 

Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall handlingarna på 
begäran överlämnas till revisorn mot kvitto". 

14 § 

Paragrafen har i Lagrådets förslag delats upp på tre paragrafer, så att 
14 § motsvarar de tre första styckena i det remitterade förslaget, under 
det att fjärde och femte styckena i sistnämnda förslag tar bilda 14 a § 
och sjätte och sjunde styckena 14 b §. Sista stycket i 14 b §bör lyda på 
följande sätt: 

"Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av 
kontrollen, handläggs frågan om undantagande på det sätt som anges i 14 
och 14 a § samt i första stycket". 

Det remitterade förslagets 14 a § blir i Lagrådets förslag 14 c § och 
formuleras i nära överensstämmelse med lydelsen av 19 § förslaget tilJ 
lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. 

I 3 kap. 15 a och 15 b §§ lagen (1984:151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter och i 79-79 b §§ tullagen (1987: 1065) bör 
motsvarande ändringar göras. 

Övergångsbestämmelserna 

Övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om ändring i taxeringsla
gen innebär att äldre bestämmelser fortfilrande skall gälla i fråga om 
revisioner som har beslutats före den 1 juli 1994. Det gäller dock inte de 
nya bestämmelserna om undantagande av handlingar och uppgifter. 
Begärs efter ikraftträdandet att handlingar eller uppgifter skall undantas 
från kontroll i en sådan gammal revision, skall framställningen härom 
prövas enligt de nya bestämmelserna. I det remitterade förslaget finns 
emellertid inte någon hänvisning till 6 kap. 10 § i dess nya lydelse. Det 
innebär att överklagande inte tar ske av länsrättens beslut med anledning 
av en sådan framställning. Detta är enligt vad som har upplysts vid 
föredragningen inte avsett. Lagrådet föreslår därför att också 6 kap. 
10 § i dess nya lydelse skall tillämpas, om handlingar och uppgifter 
begärs undantagna efter ikraftträdandet. 

Förslaget till lag om iJndring i lagen (1989:479) om ersilttning för 
kostnader i ilrenden och mål om skatt, m.m. 

5 § 

I det föreslagna andra stycket undantas från jämkning sådana ersättningar 
som utgår med stöd av förslagets 3 § första stycket 2 eller 3. I det senare 
av dessa fall utges ersättning efter särskilda grunder som i sig torde 
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utesluta jämkning. I det fall som avses i 2 bör jämkning som beror på Prop. 1993/94:151 
att den skattskyldige endast delvis vinner bifall till sin talan kunna Bilaga 4 
komma i fråga, om den del av målet som förloras inte gäller prejudikat-
frågan. Bestämmelsen om undantag i 5 § andra stycket bör med hänsyn 
till det anffirda strykas. 

övergångsbestämmelserna 

Dessa bör innehålla, att lagen träder i kraft den 1 juli 1994 och att äldre 
bestämmelser fortfarande tillämpas i fråga om kostnader i ärenden och 
mål som anhängiggjorts ffire ikraftträdandet. Utan särskilt stadgande 
torde framgå att med anhängiggörande även avses att ett ärende omprö
vas, revision påbörjas m.m. på initiativ av en ffirvaltningsmyndighet. 

Förslaget till lag om lindring i mervlirdesskattelagen (1994:000) 

Lagrådet ffireslår att 17 kap. 5 och 6 §§ får ffiljande lydelse. 

"5 § 

Skattemyndigheten får ffirelägga den som är eller kan antas vara 
hokffiringsskyldig enligt bokffiringslagen (1976: 125) eller skyldig att föra 
räkenskaper enligt jordbruksbokffiringslagen (1979:141) och annan 
juridiska person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller 
lämna över en kopia av handling som rör omsättning av varor eller 
tjänster som han ffirvärvat av, sålt till eller tillhandahållit näringsidkare 
(kontrolluppgift), om det behövs till ledning för beskattning av denne 
näringsidkare. Om det finns särskilda skäl får även annan person än som 
avses i ffirsta meningen ffireläggas att lämna kontrolluppgift. 

Bestämmelserna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) gäller 
i fråga om handling eller uppgift som skall undantas från ffireläggande. 

För kontroll av skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i 3 kap. 
16 § taxeringslagen (1990:324). 

6 § 

Ett ffireläggande enligt 5 § får ffirenas med vite om det finns anledning 
att anta att det annars inte följs. 

Om föreläggandet medför att den som föreläggs måste lägga ned ett 
betydande arbete ffir att fullgöra det, får han istället ställa nödvändiga 
handlingar till skattemyndighetens ffirfogande ffir granskning". 

Motsvarande ändringar bör göras i 3 kap. 5 § lagen (1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgifter, 75 a § tullagen (1987:1065) och 
3 kap. 50 a §lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. 
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Förslaget till lag om IJndring i lagen om sjlJlvdeklaration och kontroll- Prop. 1993/94: 151 
uppgifter Bilaga 4 

I 3 kap. 3 § föreskrivs att länsrätten t1r befria den som förelagts att 
lämna kontrolluppgift från denna skyldighet, helt eller delvis. I det 
remitterade förslaget nämns vid sidan av föreläggande att lämna 
konstrolluppgift, föreläggande att visa upp handling. Detta är enligt 
Lagrådets mening onödigt. Termen kontrolluppgift bör även innefutta att 
visa upp en handling eller lämna över en kopia av handling. Be
stämmelserna i 3 kap. 3 § och 50 a § bör utformas i enlighet härmed. 

Förslaget till lag om IJndring i lagen (1971:289) om allmlJnna förvalt
ningsdomstolar 

18 § 

I fjärde stycket 2 räknas upp vissa typer av mAl där länsrätten under vissa 
förutsättningar är domför med en lagfuren domare ensam. Det gäller 
bl.a. mål om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar eller visa 
upp handling enligt vissa uppräknade lagar. Förslaget innebär att tullagen 
(I 987: 1065) läggs till uppräkningen och att lagen (1984:668) om uppbörd 
av socialavgifter från arbetsgivare tas bort från denna. Motivet till att den 
sistnämnda lagen tas bort är enligt vad som upplysts vid föredragningen 
att den lagen i förevarande avseende endast innehåller en hänvisning till 
taxeringslagen och att det därför ansetts tillräckligt att taxeringslagen 
finns med i uppräkningen. 

Den skyldighet som finns att lämna upplysningar m.m. vad gäller 
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare och den därmed sam
manhängande möjligheten att få befrielse från skyldigheten har emellertid 
sin grund inte i taxeringslagen utan i den lag som reglerar nämnda 
uppbörd, även om denna i förevarande hänseende bara hänvisar till 
taxeringslagen. Det är alltså i ett sådant full fråga om mål om befrielse 
från en skyldighet enligt lagen om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare och den lagen bör därför vara kvar i uppräkningen. Vidare 
bör till uppräkningen fogas ytterligare två lagar beträffunde vilka 
motsvarande förhållande råder, nämligen lagen (1958:295) om sjömans
skatt och uppbördslagen (1953:272). 

Övriga lagförslag 

I den mån dessa förslag inte anmärkts i det föregående lämnas de utan 
erinran av Lagrådet. 
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Förslag till 

Bilaga till 
Lagrådets protokoll 
1994-02-11 

Lag om stirskilda tvdngsdtgärder i beskattningsförfarandet, m.m. 

3 § 

I denna lag förstås med 
granskningsledare: den som i sin tjänst har till uppgift att övervaka 

granskningen samt den som särskilt förordnats att vara granskningsledare 
enligt lagen, 

handling: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel, 

verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet 
som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen (1976: 125) eller skyldighet att föra räkenskaper enligt 
jordbruksbokföringslagen (1979: 141) eller som bedrivs av annan juridisk 
person än dödsbo. Med verksamhetslokal avses också markområden, 
transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan 
antas vara disponerade i verksamheten. 

5 § 

Revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även om 
den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det, om revisionen inte 
utan svårighet kan genomföras på någon annan plats. Detsamma gäller 
om den reviderade inte medverkar på föreskrivet sätt eller om det finns 
en påtaglig risk att han kommer att undanhålla eller förvanska det som 
tar granskas, inventeras eller besiktigas. 

Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att undanhålla 
eller förvanska det som tar granskas, inventeras eller besiktigas, tar 
åtgärden genomföras utan att den reviderade underrättats om att revision 
skall ske. 

8 § 

Handlingar som omfattas av revision tar, under de förutsättningar som 
anges i 7 §, eftersökas och omhändertas i lokal, på förvaringsplats eller 
i annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler, om 
det finns särskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, på 
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förvaringsplatsen eller i utrymmet. I fall som avses i denna paragraf Prop. 1993/94: 151 
gäller 7 § andra stycket. Bilaga 4 

9 § 

I annat fall än som avses i 7 eller 8 § får handlingar som omfattas av ett 
föreläggande enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna eftersökas och 
omhändertas för granskning, om föreläggandet inte följts och det finns 
särskild anledning att anta att den begärda handlingen finns hos den som 
förelagts. 

16 § 

Åtgärder enligt denna lag omfattar på den enskildes begäran inte 
1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbal

ken, 
2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens 

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till annans 
kännedom. 

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om. hand
lingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen. 

18 § 

I fråga om upptagning som avses i 17 § andra stycket får länsrätten 
besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska hjälpmedel 
och sökbegrepp som behövs för att en uppgift som skall undantas från 
granskning inte blir tillgänglig för myndigheten. 

19 § 

Om en handling eller en del av en handling undantagits från gransk
ningen, får innehållet inte återges eller åberopas vid redogörelse för 
granskningen eller annars inför myndighet. 

Detta gäller även om en handling, utan beslut av länsrätten, återlämnats 
efter det att den begärts undantagen. 

21 § 

Kronofugdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren verkställa 
beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock verkställa 
beslut om åtgärder i verksamhetslokaler om det kan ske obehindrat. 

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll 
enligt tullagen (1987: 1065) har tullmyndighet samma befugenheter som 
kronofugdemyndigheten. 

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat 
anges i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan 
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särskilda skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet Prop. 1993/94:151 
förfaller om verkställigheten inte påbörjats inom en månad. Bilaga 4 

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller 
omedelbart om inte annat anges i beslutet. 

22 § 

Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas och annan som 
berörs av beslutet skall, om inte annat föreskrivits, har underrättats om 
beslutet samt getts tillfälle att själv eller genom behörig företrädare 
närvara och att tillkalla ombud eller biträde innan beslutet verkställts. 

Om den som skall underrättas om beslutet inte har kunnat nås med 
underrättelse, fAr beslutet verkställas endast om det finns synnerliga skäl. 

Verkställigheten fAr inte påbörjas förrän de som har rätt att närvara 
haft skälig tid att inställa sig. Detta gäller dock inte om åtgärden 
därigenom fördröjs i väsentlig omfattning eller om det finns en påtaglig 
risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås. 

Den som berörs av ett beslut enligt 6 § skall underrättas om beslutet 
omedelbart efter det att beslutet har verkställts. 

25 § 

Vid verkställande av ett beslut om åtgärd som avser upptagning, fAr 
endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för 
att tillgodose ändamålet med åtgärden. Åtgärden får inte genomföras via 
telenät. 

När åtgärden genomförs får, om det är nödvändigt, användas tekniskt 
hjälpmedel som disponeras av den granskade eller annan hos vilken en 
upptagning förvaras. 

Bestämmelserna i 2-4 och 6 §§ lagen (1987: 1231) om automatisk 
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. tillämpas också vid eftersök
ning och omhändertagande av upptagning för automatisk databehandling. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs bevissäk
ringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen. Den upphävda 
lagen gäller dock fortfarande i fråga om säkriogsåtgärd som har 
verkställts före ikraftträdandet av den nya lagen. 

Denna lag tillämpas också vid revision eller annan kontroll av att skatt 
tagits ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Med person som 
avses i 11 § denna lag förstås därvid den som kan föreläggas enligt 27 § 
lagen om mervärdeskatt. 
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Finansdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 februari 1994 

Närvarande: statsminister Bildt, ordförande, och stadsråden B. Wester
berg, Friggebo, Lauren, Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, 
Thurdin, Wibble, Björck, David.son, Könberg, Lundgren, Unckel, P. 
Westerberg, Ask 

Föredragande: statsrådet Lundgren 

Regeringen beslutar proposition 1993/94: 151 Rättssäkerhet vid be
skattningen. 

gotab ·16073, s:ocklloln' 199.; 
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