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ÖstrosTill statsrådet Thomas

Genom beslut den januari26 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Finansdepartementet tillkalla parlamentarisk kommittéatt en
med ledamöter med uppdrag dels utforma lagstiftningtre att en ny

skatteflykt, dels de regler revisionmot ompröva om m.m. som
infördes den juli1 1994 och föreslå de ändringar motivera-ärsom
de i syfte stärka och effektivisera skattekontrollen.att

Den 21 december 1995 beslutade regeringen att genom
tilläggsdirektiv kommittén i uppdrag kartlägga de brister ochattge
problem finns vid den punktskattekontroll gäller införselsom som

EG-intema och lämna de förslag behövs förav attvaror som
förbättra kontrollen.

Till ledamöter förordnades generaldirektören Claes Ljungh,
ordförande, riksdagsledamöterna Lars Hedfors s, Karl-Göstasamt
Svenson m och Eskil Erlandsson c.

Till sakkunniga förordnades regeringsrådet Gunnar Björne samt
departementsrâdet Carl Gustav Femlund, vilken entledigades den
11 september 1995, och, från och med den september11 1995,
departementsrâdet Kindlund.Peter

Till förordnades professorn Sture Bergström, läns-experter
skattechefen Lennart Bjerkner, skattedirektören Leif Rosenfeld,
kammarrättsassessom Stefan Holgersson, avdelningsdirektören
Kerstin Källman, vilken entledigades den januari17 1996,
skattejuristen Kerstin Nyquist från och med den 18 januarisamt
1996 kanslirådet Agneta Bergqvist och chefsjuristen Per Kjellsson.

Till sekreterare förordnades jur. kand. Magnus Elfström,numera
vilken entledigades den kammarrättsassessom15 1996, Lenamars
Gustafson och, från och med den 1996, kammarrättsasses-1 mars

Monika Wendleby.som
Kommittén har skatteflyktskommitté.antagit års1995namnet

ÖversynKommittén överlämnar delbetänkandethärmed av
revisionsreglema.

Vid utarbetandet Gustafsondelbetänkandet har Lena arbetatav
sekreterare.som

Ledamoten Karl-Gösta Svenson har sig delarreserverat mot av
förslaget. Experterna Per Kjellsson och Kerstin Nyquist har avgivit
särskilda yttranden.



Kommittén fortsätter sitt arbete i enlighet med tilläggsdirek-
tiven. Kommittén kommer också utreda behovet särskildaatt av
regler för kontroll den tillfälliga handeln.av

Stockholm i juni 1996

Claes Ljungh

HedforsLars Karl-Gösta Eskil ErlandssonSvenson

/Lena Gustafson
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Sammanfattning

Kommittén har haft i uppdrag de bestämmelseromprövaatt
beträffande skatte- och tullmyndighetemas kontrollbefogenheter

trädde i kraft den julil 1994 och föreslå de lagändringarsom som
behövs för få ändamålsenlig lagstiftning kontrollområdet.att en
Kommittén har härvid haft intressetsammanvägaatt attav
myndigheterna har instrument till Sitt förfogande för utövaatt en
effektiv kontroll med kravet lagstiftningen tillgodoser rimligaatt
rättssäkerhetsgarantier.

I detta delbetänkande flertal lagändringarpresenteras ett som
alla har till syfte förbättra myndigheternas möjligheteratt att
bedriva sin kontrollverksamhet effektivare för deett men
enskilda rättsäkert Sålunda föreslår kommitténsätt. revisionatt
skall företas för kontroll det löpande beskattningsårets ellerav
periodens räkenskaper och andra handlingar. Vidare föreslås ett
återinförande regler så kallad tredjemansrevision. Kommit-av om

föreslårtén också Skattemyndigheten och tullmyndighetenatt -
inom för revision i samverkan skall ha möjlighet attramen en -
besluta den reviderade inte skall underrättas i förvägatt attom
revision skall ske. Kommittén föreslår vidare Skattemyndighetenatt

vid revision enligt lagenäven punktskatter och pris-änannan om
regleringsavgifter Skall befogenhetha ochatt ta varuprov prova

det Skall införas bestämmelser skatte-apparatur, samt att attom
myndigheten och tullmyndigheten efter avslutad revision får
överlämna Omhändertagna handlingar till konkursförvaltare i stället
för till den reviderade. Kommittén föreslår bestämmelsernaatt om
tredjemansföreläggande i mervärdesskattelagen och lagen om
punktskatter och prisregleringsavgifter utformas i enlighet med

kap.3 50 lagen§ Självdeklarationer och kontrolluppgiftera om
motsvarande bestämmelser tredjemansföreläggandesamt att om

införs i uppbördslagen, lagen Sjömansskatt och lagenom om
uppbörd socialavgifter från arbetsgivare. Vidare föreslås attav
föreläggande kontrolluppgift skall kunna uppgift detom avse om
löpande beskattningsårets eller periodens handlingar.

Ytterligare ändring i uppbördslagen föreslås; besluts-en
behörigheten bör tillkomma Skattemyndigheten i det därlån
arbetsgivaren vid det aktuella tillfället registrerad för inbetalningär
och redovisning arbetstagarens skatt. Vidare föreslås lagenattav
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skalltaxeringsrevisionviddatabehandling varaautomatisk m.m.om
föreslårKommitténrevision.kontrollvid äntillämplig även annan

befaraanledningfinnsDet atttvångsåtgärdslagen.iändringarvissa
förarbetuttalandenvissagrundriskpåtagligrekvisitet avatt

föreslårKommitténrestriktivtalltför sätt.tolkaskommit ettatt
föreslåsVidarerisk.särskild ettbytsrekvisitet motdärför utatt

enligttvångsåtgärdstycketförsta attsamt5förtydligande §av
gäller detsabotageriskendåvidtasskall somävennämnda

gransknings-utvidgningocksåföreslårKommittén avfår enprovas.
skalldetbeslut;interimistiskafatta varabefogenhetledarens att

fårdetbeträffandesabotageriskföreligger somdådetmöjligt även
följdtillföreslås,Vidareeller avbesiktigasinventeras, provas.

skall12 §§10tredjemansrevision, attåterinförandeförslaget av -om
i 15 §bestämmelsernaiändringvissföreslåsSlutligenupphävas.

tvångsåtgärdslagen.stycketandraoch 29 §stycketandra
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Författningsförslag

Förslag till

ändring i taxeringslagen 1990:324lag om

Härigenom föreskrivs kap. och 12 taxeringsla-3 8 llatt a-
1990:324 skall ha följande lydelse.gen

Nuvarande lydelse Föreskriven lydelse

3 kap.
8§l

Skattemyndigheten får be- Skattemyndigheten får be-
taxeringsrevision för sluta taxeringsrevision försluta om om

skyldighetkontrollera skyldighet kontrolleraatt att attatt
enligt lagen enligt lagen 1990:3251990:325 om om

kontroll-självdeklaration och kontroll- självdeklaration och
uppgifter fullgjorts riktigt och uppgifter fullgjorts riktigt och
fullständigt. Taxeringsrevision fullständigt eller för kontrol-att

hos denfår eller lera det löpande beskattnings-göras ärsom
bokförings-kan årets räkenskaper och övrigaantas vara

skyldig enligt bokföringslagen handlingar.
skyldig föra1976:125 eller fårTaxeringsrevision ävenatt

räkenskaper enligt jordbruks- för inhämta uppgiftergöras att
bokföringslagen och för1979: 141 betydelse kontroll enligtav
hos juridisk stycket andraförsta denänän avannan person
dödsbo. revideras.som

Taxeringsrevision fårbliOm revisionen kan görasantas
eller kandenomfattande får påbörjas hosden är antassom

bokföringsskyldig enligtskallinnan deklarationäven vara
bokföringslagen 1976: 125

lydelse 1994:467Senaste
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avlämnas, det beskattnings- eller skyldig föra räken-attom
ár revisionen gått skaper enligt jordbruksbok-ut.som avser

föringslagen 1979:141 och
hos juridisk änannan person
dödsbo.

9§2

beslutEtt taxerings- Ett beslut taxerings-om om
revision skall revision skall innehållaöverlämnas till uppgift
den reviderade ändamåletinnan revisionen med revisionenom
verkställs. ochBeslutet skall inne- möjligheten undantaattom
hålla uppgift ändamålet handlingar och uppgifter enligtom
med revisionen och möjlig- och13 14 §§. revideradeDenom
heten undanta handlingar skall underrättas beslutetatt om
och uppgifter enligt 13 och i samband med revi-senast att
14 §§. sionen verkställs.

Om företasrevisionen för
granskning denänav annan

revideras, får skattemyn-som
digheten utesluta uppgift om

eller vilken rättshandlingvem
granskningen avser.

beslut taxeringsrevision1 fleraskall eller tjänstemänett om en
förordnas verkställa revisionen revisorer.att

11§3

taxeringsrevision får räkenskapsmaterialVid och andra handlingar
verksamheten granskas de inte skall undantas enligtrörsom om

13

2 lydelseSenaste 1994:467
3 lydelseSenaste 1994:467
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Vid revision fâr revisorn Vid revision får revisorn
inventera kassan, granska inventera kassan, granskaäven även

lager, maskiner och inventarier lager, maskiner och inventarier
besiktiga lokaler och besiktiga lokaler ochsamt samt

byggnader används i byggnader används isom som
verksamheten. verksamheten. fårRevisorn

också påta prov varor som
används, säljs eller tillhanda-
hålls på isättannat
verksamheten kas-samt prova

särskild räknarap-saapparatur,
ochmätapparaturparatur, an-

teknisk utrustning.nan

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt
upptagning kan läsas, avlyssnas eller uppfattassättannatsom
endast med tekniskt hjälpmedel.

12a§

revision får inte pågåEn revision fårEn inte pågå
längre tid nödvändigt. Rä- längre tid nödvändigt.än Rä-än
kenskapsmaterial och andra kenskapsmaterial och andra
handlingar överlämnats till handlingar överlämnats tillsom som
revisorn skall så möj- revisorn skall så möj-snart snartsom som
ligt och revisionen ligt och revisionennärsenast närsenast
avslutats återlämnas till den avslutats återlämnas till den
reviderade. reviderade. denHar reviderade

försatts i konkurs handling-när
skall återlämnas skallarna

skattemyndigheten i stället
överlämna handlingarna till
konkursfärvaltaren. Skatte-
myndigheten skall härvid
skriftligen underrätta den

4 Paragrafen införd 1994:467genom
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handlingarnareviderade attom
överlämnats till konkursförval-
taren.

Skattemyndigheten skall lämna meddelandesnarast om
resultatet revisionen till den reviderade i de delar rörsomav
honom.

lag träder i kraft den juli1 1997.Denna
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Förslag till

1990:325ändring i lagenlag omom
kontrolluppgiftersjälvdeklaration och

1990:325fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
kontrolluppgiñerochsjälvdeklaration

lydelse,skall ha följande3 kap. 50 §dels att a
följandeparagraf, kap. 33skall införasdetdels att a aven ny

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.3
3 §a

föreläggandeEtt om
lagkontrolluppgijt enligt denna

löpandeuppgift detfår omavse
beskattningsáret.

5Oa§5

ellerskall den,Skattemyndigheten ärföreläggandeEfter somav
bokföringslagen 1976: 125enligtbokföringsskyldigkan antas vara

jordbruksbokföringslagenenligträkenskaperföraskyldigeller att
lämnadödsbo,juridisk äneller1979:141 är personannansom

och denföreläggsdenmellanrättshandlingkontrolluppgift somom
skälfinns särskildadetOmrättshandlingen.ingåttvilken hanmed

föreläggasmeningeni förstafår änäven avsessompersonannan
uppgift.sådanlämnaatt

5 införd 1994:477Paragrafen genom
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Den föreläggs kan,som om
föreläggandet medför hanatt
måste lägga ned betydandeett
arbete för fullgöra det, iatt
stället ställa nödvändiga hand-
lingar till skattemyndighetens

förfogande för granskning.

kontrolluppgiftEn enligt första stycket får visaäven attavse
handling eller lämna kopia handling.överupp en av

Denna lag träder i kraft den l juli 1997.
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Förslag till

ändring i mervärdesskattelagenlag 1994:200om

Härigenom föreskrivs i fråga mervärdesskattelagen 1994:200om
kap. 6 och skall ha följande17 7 lydelse.att

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

17 kap.
2§°

Skattemyndigheten får förelägga den eller kanär antassom vara
deklarationsskyldig uppgift, visa ellerlämna handlingatt upp

kopialämna handling behövs for kontrollöver en av som av
deklarationen eller for beskattningen.annars

för får förenasEtt läggande
med det finns anledningvite m

det inteattatt anta annars
följs.

5§7

Skattemyndigheten fårfår Skattemyndigheten
förelägga den eller förelägga eller kankan denär ärsom som

bokforingsskyldig bokföringsskyldigantas antasvara vara
enligt bokföringslagen enligt bokföringslagen
1976:125 eller skyldig föra 1976:125 skyldigeller attatt

enligträkenskaper enligt jordbruks- föra räkenskaper
jordbruksbokföringslagenbokföringslagen 1979: 141

juridisk1979:141 ochjuridiskoch än annanannan person
lämnadödsbolämna uppgift, visa ändödsbo attatt person

° lydelse 1994:473Senaste
7 lydelse 1994:473Senaste
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handling eller lämna uppgiftöver har betydelse förupp som
kopia handling beskattningrör enligt denna lagen av som om

omsättning eller rättshandling mellan denav varor som
tjänster han förvärvat föreläggs och den med vilkensom av,
sålt till eller tillhandahålla han ingått rättshandlingen
näringsidkare k0ntr0llupp- Icontrolluppgzyt. Om det finns
gift, det behövs till ledning särskilda skäl får ävenom annan
för beskattning denne i förstaänav person som avses
näringsidkare. Om det finns meningen föreläggas lämnaatt
särskilda skäl får kontrolluppgift.även annan

i förstaän En kontrolluppgift enligtperson som avses
meningen föreläggas lämna första stycket fåratt även attavse
kontrolluppgiñ. visa handling eller lämnaupp

kopia handling.över en av

Bestämmelserna i kap.3 13 l4 taxeringslagen 1990:324-
gäller i fråga handling eller uppgift skall undantas frånom som
föreläggande.

kontrollFör skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna iav
3 kap. 16 taxeringslagen§ 1990:324.

6§

föreläggandeEtt enligt 5 § Ett föreläggande enligt 2
får förenas med vite, eller fårdet 5 § uppgiftom avse om
finns anledning dendet löpande redovisnings-att anta att

inte följs. perioden.annars
Om föreläggandet medför Föreläggandet får förenasatt

den föreläggs te lägga med vite, det finnssom om
ned betydande för anledning detett ete att attantaar annars
fullgöra det, får han i stället följs.inte
ställa nödvändiga handlingar
till skattemyndighetens förfog-
ande för granskning.

s Senaste lydelse 9942473
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7§°

fårSkattemyndighetenSkattemyndigheten får
forSkatterevisionskatterevision för beslutabesluta attatt omom

kontrollera deklarations-deklarations-kontrollera attatt
full-uppgiñsskyldighetuppgiftsskyldighet full- ellereller

fullständigtriktigt ochriktigt och fullständigt. gjortsgjorts
denSkatterevision får hos den eller för kontrollgöras av

redovisningsperiodenseller kan löpandeär antas varasom
och andrabokföringsskyldig enligt räkenskaper

fårSkatterevisionhandlingar.bokforingslagen 1976: 125
den eller kanföra hosskyldigeller ärgörasatt som

bokforingsskyldigjord-enligträkenskaper antas vara
bokföringslagenenligtbruksbokföringslagen

eller skyldig föra1976:125och hos1979:141 attannan
enligt jord-Revision får räkenskaperdödsbo.änperson

bruksbokföringslagenanmälthos dengöras även som
kontroll och hosför registrering för 1979:141sig annan

fårRevisionuppgiñer dödsbo.lämnade är änatt personav
anmältoch hos hos denriktiga och fullständiga göras även som

registrering for kontrollutländsk sig förförsådan representant
uppgifterlämnadeiföretagare ärattavsom avses

fullständiga och hosriktiga ochkap. 622
för utländsksådan representant

iföretagare som avses
22 kap. 6

delarskatterevision i tillämpligai frågaövrigt gällerI om
i kap. 8taxeringsrevision 3 14bestämmelserna com -

taxeringslagen 1990:324.

kraft den juliträder i 1997.lag 1Denna

9 lydelse 1994:473Senaste
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Förslag till

lag ändring i lagen 1984:151 punktskatterom om
och prisregleringsavgifter

Härmed föreskrivs i fråga lagen 1984:151 punktskatterom om
och prisregleringsavgifter

dels kap.3 5 7att och 14 skall hasamt följande lydelse,-
dels det skall införasatt paragraf, 3 kap. 6 följandeen ny a av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.3
5

Beskattningsmyndigheten får Beskattningsmyndigheten får
förelägga den eller kan föreläggaär den eller kanärsom som

bokföringsskyldigantas bokföringsskyldigvara antas vara
enligt bokföringslagen enligt bokföringslagen
1976:125 eller skyldig föra 1976:125 eller skyldigatt föraatt
räkenskaper enligt räkenskaper enligt
jordbruksbokföringslagen jordbruksbokföringslagen
1979:141 och juridisk 1979:141 och juridiskannan annan

dödsbo lämnaän dödsboattperson än lämnaattperson
uppgiñ, visa handling eller uppgift har betydelse förupp som
lämna kopiaöver beskattning enligt denna lagen av om
handling rörande rättshandling rättshandling mellan den som
mellan den föreläggs och föreläggs och den med vilkensom

kontrolluppgift, han ingåttannan rättshandlingenperson
det behövs till ledning för kontrolluppgift.om Om det finns

beskattning den andre särskilda skäl får ävenav annan
eller för kontrollpersonen än i förstaav person som avses

ansökan honom meningen föreläggas lämnaav om att
återbetalning eller kompen- kontrolluppgift.av
sation för Omskatt. det finns

° Senaste lydelse 1994:474
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särskilda skäl får En kontrolluppgiftäven enligtannan
i första förstaän stycket får även attperson som avses avse

meningen föreläggas lämna visa handling lämnaelleratt upp
kontrolluppgiñ. kopia handling.över en av

föreläggandeEtt får förenas med vite det finns anledning attom
det inte följs.anta att annars

föreläggsDen kan,som om
föreläggandet innebär hanatt
måste lägga ned betydandeett
arbete för fullgöra det, iatt
stället ställa nödvändiga
handlingar till beskattnings-
myndighetens förfogande för
granskning.

6a§

föreläggandeEtt enligt 3
eller § får5 uppgiftavse om
den löpande redovisnings-
perioden.

7§

Beskattningsmyndigheten Beskattningsmyndigheten
får besluta skatterevision får besluta skatterevisionom om
för kontrollera för kontrolleraatt att att att
deklarations- och uppgifts- deklarations- och uppgifts-

fullgjortsskyldigheten riktigt skyldigheten fullgjorts rik-
och fullständigt. och fullständigttigt eller för

kontrollera den löpandeatt
räken-redovisningsperiodens

skaper och andra handlingar.



F örfattningyörslag SOU 1996:79

Skatterevision får ske föräven kontrollera denatt att som
ansökt återbetalning eller kompensation för skatt lämnatom av
riktiga och fullständiga uppgifter i sin ansökan.

Skatterevision får även
för inhämtagöras uppgifteratt

betydelse för kontroll enligtav
första stycket andra denänav

revideras.som

Skatterevision får hos dengöras eller kanår antassom vara
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 1976:125 eller skyldig

föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagenatt 1979:141
och hos juridisk dödsbo.änannan person

8

beslutEtt skatterevision Ett beslut Skatterevisionom om
skall överlämnas till den skallrevi- innehålla uppgift om
derade innan revisionen verk- ändamålet med revisionen och
ställs. Beslutet skall innehålla möjligheten undantaattom
uppgiñ ändamålet med handlingar och uppgifter enligtom re-
visionen och möjligheten 15 och 15 §§. Den revideradeom a

undanta handlingar ochatt skall underrättas beslutetupp- om
gifter enligt och15 §§.15 i samband med revi-senasta att

sionen verkställs.
Om revisionen företas för

granskning denänav annan
revideras, får beskatt-som

ningsmyndigheten utesluta
uppgift eller vilkenom vem
rättshandling granskningen
avser.

" Senaste lydelse 1994:474
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flera tjänstemänellerskatterevision skallbeslutI ett enom
revisionen revisor.förordnas verkställaatt

11

får räken-skatterevisionVidskatterevision får räken-Vid
hand-andraskapsmaterial ochskapsmaterial och andra hand-

verksamhetenlingarverksamhetenlingar rörrör somsom
skallde integranskasinte skalldegranskas un-omun-om

hand-enligt Medhand- dantas 15Medenligtdantas 15
framställning ii lingar förståsframställningförståslingar

upptagningskritt eller bildupptagningbildskrift eller samtsamt
elleravlyssnaskan läsas,ellerläsas, avlyssnaskan somsom

uppfattas endastendast påuppfattaspå sättsätt annatannat
hjälpmedel. Revi-teknisktRevi- medtekniskt hjälpmedel.med

fårfår tata somvarorsorn provvaror somprovsorn
tillhanda-säljs ellertillhanda- används,säljs elleranvänds,

ii hålls på sätthålls sätt annatannat
får hanVidarefår han verksamheten.Vidareverksamheten.

granskainventera kassan,granskainventera kassan, varu-varu-
fordon,lager, inventarier,fordon,inventarier, sär-lager, sär-

skild räknarapparatur,skild räknarapparatur, mätappa-mätappa-
och tillverkningsprocesser.tillverkningsprocesser.och raturratur

särskild får också kassa-HanocksåfårHan provaprova
räknar-särskildochräknarapparatur mätappara- apparatur,

ochmätapparaturapparatur,tur.
teknisk utrustning.annan

14

inte pågårevision fårrevision får inte pågå EnEn
nödvändigt.nödvändigt. tidRä- längretid änlängre än

andraRäkenskapsmaterial ochoch andrakenskapsmaterial

Z lydelse 1994:474Senaste
3 lydelse 1994:474Senaste
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handlingar överlämnats till handlingar överlämnats tillsom som
revisorn skall så revisorn skall såsnart snartsom som
möjligt och möjligt ochnärsenast närsenast
revisionen avslutats återlämnas revisionen avslutats återlämnas
till den reviderade. till den reviderade. Har den

reviderade försatts i konkurs
handlingarnanär skall

återlämnas skall beskattnings-
myndigheten i stället överlämna
handlingarna till konkursförval-
taren.Beskattningsmyndigheten
skall härvid skriftligen under-

denrätta reviderade attom
handlingarna överlämnats till
konkursförvaltaren.

Skattemyndigheten skall lämna meddelandesnarast om
resultatet revisionen till revideradeden i de delar rörav som
honom.

lagDenna träder i kraft den juli1 1997.
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Förslag till

lag ändring i uppbördslagen 1953:272om

Härigenom föreskrivs 2 och§ 78 § 2 och 2 batt a mom. mom.
uppbördslagen 1953:272 skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2a§l4

Beslut enligt denna lag rörande skattskyldig fattas, inteom
föreskrivs, Skattemyndigheten i det län där denannat av

skattskyldiges hemortskommun för inkomstâret belägen. Om denär
skattskyldige saknar hemortskommun i landet fattas beslutet av
Skattemyndigheten i Stockholms län.

Beslut enligt denna lag Beslut enligt denna lag
rörande arbetsgivare fattas, rörande arbetsgivare fattas,om om
inte föreskrivs, inte föreskrivs,annat annatav av
Skattemyndigheten i det län där Skattemyndigheten i det län där
arbetsgivaren för uppbörds- arbetsgivaren registrerad förär
månaden registrerad för in-är inbetalning och redovisning av
betalning Äroch redovisning arbetstagares skatt.av

Ärarbetstagares skatt. arbetsgi- arbetsgivaren inte registrerad
inte registrerad fattas fattas beslutet skatte-varen av

beslutet Skattemyndigheten i myndigheten i det län därav
det län där arbetsgivaren arbetsgivarenär bosatt.är Saknar
bosatt. Saknar arbetsgivare, arbetsgivare, bosattären en som

bosatt utomlands ellerär är utomlands eller juridisksom är
juridisk fast driftställe fast driftställe ihärperson, person,
här i landet, fattas beslutet landet, fattas beslutetav av
Skattemyndigheten i Stock- Skattemyndigheten i Stockholms
holms län. län.

Å Paragrafen införd 1991:1908genom
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skattemyndighetEn får uppdra skattemyndighet atten annan
fatta beslut i dess ställe i visst ärende eller vissett en grupp av
ärenden. Sådant uppdrag får endast den andra myndighetenges om
medger det och det kan ske avsevärd olägenhet för denutanom
skattskyldige eller arbetsgivaren.

78

2 Skattemyndigheten får Skattemyndigheten2 fårmom. mom.
förelägga den eller kan förelägga den eller kanär ärsom som

arbetsgivare arbetsgivareantas att antas attvara vara
lämna uppgift, visa lämna uppgift, visaupp upp
handling eller lämna handling eller lämnaöver överen en
kopia handling behövs kopia handling behövsav som av som
för kontroll bestämmel- för kontroll han har följtatt attav av

skatteavdrag har bestämmelserna skatte-serna om om
följts. Bestämmelserna i kap. avdrag.3

taxeringslagen13 14 Skattemyndigheten får ävenc-
1990:324 gäller i fråga förelägga den eller kanärom som
handling eller uppgift skall arbetsgivareantas attsom vara

från föreläggande.undantas uppgiftlämna rätts-om
handling mellan den som
föreläggs denoch med vilken
han ingått rättshandlingen
Icontrolluppgüt, det behövsom

för kontroll denne andreattav
följt bestämmelsernaperson

skatteavdrag.om
En kontrolluppgift enligt

stycket fårandra även attavse
handlingvisa eller lämnaupp

kopia handling.över en av
Ett föreläggande enligt

första eller andra stycket får
uppgift den löpandeavse om

uppbördsmånaden.

5 Senaste lydelse 1994:469genom
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Bestämmelserna i kap. 133
14 taxeringslagenc-

1990:324 gäller i fråga om
handling uppgifteller skallsom

frånundantas föreläggande.

Uppgifter myndighet förfogar och behövs föröversom som
kontroll betämmelsema skatteavdrag har följts skallattav om
skattemyndighetens begäran tillhandahållas idenna. Därvid gäller
tillämpliga delar bestämmelserna i kap. 16 taxeringslagen3 §
1990:324.

b2 kontrollFör 2 b För kontrollatt attmom. av mom. av
den eller kan den eller kanär ärantas antassom vara som vara
arbetsgivare har följt bestäm- arbetsgivare har följt bestäm-
melsema skatteavdrag eller melserna skatteavdrag ellerom om

den ansökt F- den ansökt F-att attsom om som om
,skattsedel lämnat riktiga och skattsedel lämnat riktiga och
fullständiga uppgifter, får fullständiga uppgiñer eller för
Riksskatteverket eller skatte- kontroll sådanaav personers
myndigheten besluta räkenskaper handlingar förochom
revision hos arbetsgivaren eller den löpande uppbördsmånaden,
sökanden. Därvid gäller i får Riksskatteverket eller skatte-
tillämpliga delar bestäm- myndigheten besluta om
melserna i kap. revision hos arbetsgivaren eller3 8 14 c-
taxeringslagen 1990:324. sökanden. Därvid gäller i

tillämpliga delar bestäm-
melsema i 3 kap. 8 14 c-
taxeringslagen 1990:324.

träder i kraft denDenna lag juli 1997.l
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Förslag till

lag ändring i lagen 1984:668 uppbördom om av
socialavgifter från arbetsgivare

Härigenom föreskrivs 27 och 27 b lagen 1984:668att om
uppbörd socialavgiñer från arbetsgivare skall ha följandeav
lydelse.

§1627

Riksskatteverket eller Skattemyndigheten får förelägga den som
eller kanär arbetsgivare eller arbetstagareantas lämnavara att

uppgift, visa handling eller lämna kopia handlingöverupp en av
behövs för kontroll skattskyldigheten.som av

Riksskatteverket eller
skattemyndigheten får
förelägga den ellerärsom
kan arbetsgivareantas vara

lämna uppgiftatt om
rättshandling mellan den som
föreläggs och den med vilken
han ingått rättshandlingen
Icontrolluppgüt, detom
behövs för kontroll dennaav
andra avgiftsskyldig-persons
het. Om det finns särskilda
skäl får även annan person
än i förstasom avses
meningen föreläggas att
lämna kontrolluppgiji.

kontrolluppgzftEn enligt
första stycket får även avse

visa handling elleratt upp

6 Senaste lydelse 1994:475
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lämna kopiaöver en av en
handling.

föreläggande enligtEtt
första eller andra stycket får

uppgift den löpandeavse om
uppbördsrrzånaden.

fråga undantagande från föreläggande tillämpas kap.I 3om
taxeringslagen Föreläggandet får förenas13 -14 1990:324.c

finns anledning följs.med vite det det inteatt anta attom annars
Bestämmelserna i uppbördslagen83 § 1953:272 vite gäller iom
tillämpliga delar.

Uppgifter myndighet förfogar och förbehövsöversom som
kontroll betämmelsema skatteavdrag har följts skallattav om
skattemyndighetens begäran tillhandahållas denna. Därvid gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i kap. taxeringslagen3 16 §
1990:324.

§27 b

För kontroll den, Riksskatteverket ellerattav som
eller kan bokfö- skattemyndighet får beslutaär antas vara om

ringsskyldig enligt bokförings- revision hos den ellerärsom
lagen eller1976:125 skyldig bokförings-kan antas vara

föra räkenskaper enligt skyldig enligt bokföringslagenatt
jordbruksbokföringslagen 1976:125 skyldigeller att
1979:141 eller föra enligträkenskaperärsom annan
juridisk dödsbo, har jordbruksbokföringslagenänperson
fullgjort sin uppgiñsskyldighet 1979:141 eller ärsom annan
riktigt och fullständigt fâr Riks- juridisk dödsbo, föränperson
skatteverket eller skatte- kontroll han full-harattav
myndighet besluta revision gjort sin uppgiftsskyldighetom
hos honom. Därvid gäller i riktigt och fullständigt.
tillämpliga delar bestäm- Kontrollen får också avse
melsema i kap. 83 14 sådan räkenskaper ochc persons-

7 lydelseSenaste 1994:475
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taxeringslagen för1990:324. andra handlingar den
löpande uppbördsmånaden.
Därvid gäller i tilllämpliga

idelar bestämmelserna 3 kap.
taxeringslagen8 14 c-

1990:324.

kraft juli 1997.Denna lag träder i den 1
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Förslag till

lag ändring i lagen 1958:295 sjömansskattom om

Härigenom föreskrivs och19 19 lagen 1958:295att c om
sjömansskatt skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19

Redare, enligt lag skyldig föra handelsböcker, skallär attsom
ha sin bokföring så ordnad, därav framgår sjömansatt namn,
födelsetid, lönebelopp och skatteavdragsbelopp sjöman-samt, om

uppvisat skattsedel preliminär skatt, dennanumretnen
skattsedel.

Även redare i första stycket skallän sägs, göraannan som
för sjömansskatt,avdrag skyldig föra anteckningar iär att samma

omfattning.

Efter anmaning Riksskat- Riksskatteverket ellerav
teverket eller skattemyndighet skattemyndighet får förelägga
åligger sådandet redare, sådan redare i förstasom som avses

i första eller andra styck- eller andra stycket lämnaattavses
lämna uppgift, visa uppgift, visa handling ellerattet, upp upp

handling eller lämna lämna kopiaöver överen en av
kopia handling behövs handling behövs förav som som
för kontroll bestämmel- kontroll bestämmelsernaatt attav av

skatteavdrag följts. skatteavdrag följts.Sema om om
Bestämmelsemai kap.3 13 Bestämmelserna i kap.3 13- -
14 taxeringslagen taxeringslagen14c c

gäller1990:324 i fråga 1990:324 gäller i frågaom om
handling uppgifteller skall handling eller uppgift skallsom som

från frånundantas undantas föreläggande.anmaning.

s Senaste lydelse 1994:472

2 16-0719



Författningsförslag32 SOU 199679

Föreläggandet får förenas med
vite det finns anledningom

det inte följs.anta att annars

§°l9c

kontroll kontrollFörFör att attav av
bestämmelserna skatte- bestämmelserna skatte-omom

följts kontrollföljts får Riksskatte- avdrag eller f0"ravdrag
eller Skattemyndigheten det löpande beskatt-verket av

revision ochbesluta hos ningsårets räkenskaperom
Därvid gäller andra handlingar får Riks-redaren. bestäm-

kap. skatteverket eller skatte-melsema i 83 14 c-
myndigheten beslutataxeringslagen 1990:324. om
revision Därvidhos redaren.

bestämmelserna kap.gäller i 3
taxeringslagenl48 c-

1990:324.

i kraft juli 1997.lag träder den 1Denna

9 Senaste lydelse 1994:472
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Förslag till

lag ändring i tullagen 1994:1550om

Härigenom förskrivs 69, 71, 72 och 75 skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§2069

Tullmyndigheten får förelägga den, bedriver verksamhetsom av
sådan beskaffenhet uppgift betydelse för kontrollenatt av av annan

deklarations- eller uppgiftsskyldighet kan hämtaspersons ur
handlingar verksamheten lämnarör uppgiñ, visaattsom upp
handling eller lämna kopia handlingöver rörande rättshandlingav
mellan den föreläggs och den andre kontrollupp-som personen
gift.

Den föreläggs kan,som om
föreläggandet medför hanatt
måste lägga ned betydandeett
arbete för fullgöra det, iatt
stället ställa nödvändiga hand-
lingar till tullmyndighetens för-
fogande för granskning.

71

Ett beslut revision skall Ett beslut revision skallom om
överlämnas till den reviderade innehålla uppgift ändamåletom
innan revisionen verkställs. med revisionen och möjlig-om
Beslutet skall innehålla uppgift heten undanta handlingaratt

ändamålet med revisionen och uppgifter enligt 76 ochom

20 Paragrafen införd 1994:1550genom
2 Paragrafen införd 1994:1550genom
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skalloch möjligheten undanta 77 Den reviderade§§.attom un-
handlingar och uppgiñer derrättas beslutetenligt isenastom
76 och samband med77 §§. revisionenatt

verkställs. Om före-revisionen
för granskning äntas annanav

revideras, får tullmyn-den som
uppgiftdigheten utesluta om

eller rättshandlingvilkenvem
granskningen avser.

beslut revision skall tullmyndigheten förordna ellerI ett enom
flera tjänstemän verkställa revisionen revisorer.att

72

En revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och
på sådant den inte onödigt hindrarsätt verksamheten. Förett att
det fall den reviderade inte finnssamverkar bestämmelser viteom
i 74 § fjärde stycket och andra tvångsåtgärder i lagenom
1994:466 särskilda tvângsåtgärder i beskattningsförfarandet.om

får verkställasullmyndigheten får det RevisionenT om
den reviderade han be-behövs bestämma tid och plats hos om

skefår det. Revisionen skall hosför Dennarevisionen. inte gär
reviderade han begär detsärskilda skäl verkställas denutan om
revisionen kan därhos enskild mellan kl. och kl. och19 göras
betydande svårighet.Revisionen skall ske hos den utan

reviderade han begär det ochom
revisionen kan därgöras utan
betydande svårighet.

handlingar-reviderade skallrevisionen inte verkställs hos denOm
kvitto.överlämnas till revisornbegäran motna

22Paragrafen 550införd 1994: lgenom
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§2375

pågåfår pågå revision f°ar inteEn revision inte En
nödvändigt.nödvändigt. längrelängre än än
och andraRäkenskapsmaterial och andra Räkenskapsmaterial

överlämnats tillhandlingar till handlingaröverlämnats somsom
skall sårevisorn skall så revisorn snartsnart somsom

och revisionenmöjligt och revisionen möjligt närnär senastsenast
avslutats till avslutats återlämnas till denåterlämnas den

den revideradereviderade. reviderade. Har
försatts konkursi när

skall återlämnashandlingarna
överlämnaskall tullmyndigheten

konkurshandlingarna till
förvaltaren. ullmyndighetenT
skall härvid skriftligen

revideradeunderrättar den om
handlingarna överlämnatsatt

till konkursförvaltaren.

resultatetTulhnyndigheten skall lämna meddelandesnarast avom
revisionen till den reviderade i de delar honom.rörsom

lag träder i kraft den juliDenna 1 1997.

23Paragrafen införd 1994:1550genom
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Förslag till
lag ändring i lagen 1987:1231 automatiskom om
databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1987: 123 l automatiskom om
databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

dels och3 6 skall ha följande lydelse,att att
dels det skall införas paragraf, 5 följande lydelse.att en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Denna lag gäller vid Denna lag gäller vid myndig-
myndighets avseende hets granskningrevision skat-avseende
skatter och socialavgifter och socialavgifter vidsamt ter samt
vid granskning enligt 75 granskning§ enligt 69 och §§70
tullagen 1987:1065, tullagen 1994:1550,när åtgär-när
åtgärden innefattar automatisk den innefattar automatisk data-
databehandling behandling personuppgifter iav personupp- av
gifter i personregister enligt personregister enligt datalagen
datalagen 1973:289.1973:289.

3

Datainspektionen tillsyn granskning sker medutövar över att som
hjälp automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrångav
i personlig integritet. Härvid tillämpas andra15 stycket§ och 16 §
datalagen 1973 :289.

Den verkställer verkställerDen gransk-revisio-som som
skall lämna Datainspektio- skall lämna Datainspek-ningennen

24Senaste lydelse 1994:478
25Senaste lydelse 1994:478
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de uppgifter den tionen de uppgifter denauto- auto-nen om om
matiska databehandlingen matiska databehandlingensom som
inspektionen begär för till-sin inspektionen begär för sin till-

syn. syn.

5

beslut meddelasInnan om
sådan granskning fö-en som

förberedanderetas som en
åtgärd för kontroll andraav

den hos vilken granskning-än
sker, skall Datainspektio-en

höras, granskningennen om
kan omfatta insamlingantas

uppgifter personregisteriav
enligt datalagen.

6

Den beslutat beslutat gransk-Denrevisio-som om som om
och den vilkenhos och hos vilkendenrevisio- ningennen
sker får överklaga Datain- granskningen sker f°ar överklaganen

spektionens beslut enligt denna Datainspektionens beslut enligt
Även Ävenlag hos regeringen. Justiti- denna lag hos regeringen.

ekanslern f°ar överklaga så- Justitiekanslern får överklagaett ett
dant beslut för till sådant beslut för tillatt ta att tavara vara
allmänna intressen. intressen.allmänna

Denna lag träder i kraft den julil 1997.

25 lydelseSenaste 1994:478
27Senaste lydelse 1994:478
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Förslag till10.

särskildalag ändring i lagen 1994:466 omom

beskattningsförfarandettvångsåtgärder i

föreskrivs i fråga lagen 1994:466 särskildaHärigenom om om
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

dels skall upphöra gälla,10 12att att-
skall ha följande lydelse.dels 15, 22 och 2921,att

lydelse.följandeparagraf,dels det införas 30skallatt aven ny

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1

vidvid revi- Denna lag tillämpaslag tillämpasDenna
kontrollkontroll revision ellersion eller att annan avannan av

avgiftavgift skatt, tull ellerskatt, tull eller tas uttas ut atten-
ienligt bestämmelsernaligt bestämmelserna i

uppbördslagenl953:272,uppbördslagen 1953:272,
sjö- lagen 1958:295 sjö-lagen 1958:295 omom

mansskatt,mansskatt,
kupongskattelagenkupongskattelagen

1970:624,1970:624,
lagenl984:151om lagen 1984: 151 om

prisreglerings- punktskatter prisreglerings-ochpunktskatter och
avgifter,avgifter,

lagen1984:668 1984:668lagen upp-om upp- om
från börd frånsocialavgifter socialavgifterbörd ar-avav

betsgivare,arbetsgivare,
fordonsskattelagentullagen 1965,1987:

fordonsskattelagen 1988:327,
taxeringslagen1990:324,1988:327,

1990:324,taxeringslagen

28Paragrafen införd 1994:466genom
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lagen 1991:586 lagen 1991:586 särskildom om
särskild inkomstskatt for inkomstskattförutomlandsbosatta,
utomlands bosatta, lagen 1991:591 särskildom
10. lagen 1991:591 inkomstskatt för utomlandsom
särskild inkomstskatt för bosatta artister mfl. samt
utomlands bosatta artister m.f1., 10. mervärdesskattelagen
1 mervärdesskattelagen 1994:200.
1994:200.

Lagen tillämpas för Lagen tillämpas vidäven även
kontroll får föras enligt tullagenrevisionattav en vara

eller landet enligt 1994:1550in och föri kontrollut ur av
tullagen och för kontroll föreläggande enligt lagenatt attav
föreläggande enligt lagen 1990:325 självdeklarationom
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgiñer ñillgjortsom
och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt.
riktgit och fullständigt.

§292

Åtgärder Åtgärderfår beslutas får beslutassom en- som
ligt denna lag enligt denna lagär är

revision i den reviderades revision i den reviderades
verksamhetslokaler 5 §, verksamhetslokaler 5 §,

eftersökande och omhänder- eftersökande och omhänder
tagande handlingar 6-9 §§, tagande handlingar 6-9 §§av av

granskning föregående ochutan
föreläggande kontrolluppgipom
10 §,

försegling lokal, förvar- försegling lokal, förva-av av
ingsplats eller ringsplats ellerannat utrymme annat utrymme
13 §- 13 §-

§305

Revision får genomföras Revision får, de delar deni i
den reviderades verksamhets- svårighet kaninte utan

29Paragrafen införd 1994:466genom
3° Paragrafen införd 1994:466genom
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genomförasden reviderade på någonlokaler även annanom
den revide-plats, genomförasmedgivande tilllämnat iinte sitt

verksamhetslokalerradesdet, svå- ävenrevisionen inte utanom
lämnatrevideradegenomföras denrighet kan på någon inteom

det.medgivande till Detsam-gällerplats. Detsamma sittannan
reviderade intedeninte medver- gällerden reviderade ommaom

föreskrivetmedverkarföreskrivet ellerkar sätt,sätt, om
särskildfinnsrisk han eller detfinns påtagligdet att enomen

undan-undanhålla risk han kommerellerkommer attattatt
eller förstörahålla, förvanskafår granskas,förvanska det som

inventeras,får granskas,besiktigas. detinventeras eller som
besiktigas eller provas.

särskild riskpåtaglig risk Om det finnsOm finnsdet enen
kommerden revideradereviderade kommerden attatt attatt

ellerförvanskaundanhålla,undanhålla förvanska deteller
f°ar granskas,förstörainventeras detf°ar granskas, somsom

ellerbesiktigasinventeras,besiktigas, f°ar åtgärdeneller
åtgärdenfårdengenomföras utan att genom-provas,

revideradedenförasreviderade underrättas attatt utanom
skallrevisionunderrättasskall ske.revision attom

ske.

6

i denrevision genomförsi den NärgenomförsNär revision
verksamhetslokalerrevideradesverksan1hetslokalerreviderades

får handlingfår handling med stöd 5med stöd 5 avav
ef-revisionenomfattasrevisionen ef-omfattas avsomsom av

och omhändertas,tersökas däroch omhändertas,tersökas där
tillhandahållsden intetillhandahållsden inte utanutan omom

dröjsmål eller detoskäligtdröjsmål eller detoskäligt omom
hand-risksärskildrisk hand- finnsfinns påtaglig attatt enen

undanhålls, förvanskaslingenundanhålls eller förvan-lingen
eller förstörs.skas.

3 1994:466Paragrafen införd genom
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När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i
fall får handling påträffasannat eller granskas omhändertassom om

den behövs för revisionen.

§327

När revision inte genomförs När revision inte genomförs
i den reviderades verksamhets- i den reviderades verk-
lokaler, får handling samhetslokaler, får handlingsom
omfattas revisionen omfattas revisionenav som av
eftersökas i verksamhets- eftersökas i verksamhets-
lokalema och omhändertas för lokalerna och omhändertas för
granskning granskningom om

handlingen inte handlingen inteutan utan
svårighet kan erhållas svårighet kan erhållasannat annat

ellersätt ellersätt
det finns påtaglig risk för det finns särskild risk fören en
handlingen undanhålls eller handlingenatt undanhålls,att

förvanskas. förvanskas eller förstörs.

Om förutsättningarna i första stycket uppfyllda, får åtgärdenär
genomföras den reviderade underrättatsutan att revision skallattom
ske.

15

Om det finns påtaglig risk Om det finns särskild riskem en
handlingar har betydelseatt handlingar har betydelseattsom som

för kontrollen undanskaffas eller för kontrollen eller det fårsom
förstörs innan länsrätten kan besiktigas ellerinventeras,
fatta beslut, får gransknings- undanskaffas, förvanskasprovas
ledaren besluta åtgärder eller förstörs innan länsrättenom
enligt 5 och 7 10 Beslutet§§. kan fatta beslut, får gransknings--
får endast åtgärd i verksam- ledaren besluta åtgärderavse om
hetslokaler och skall omedel- enligt och5 7 9 Beslutet får§§.-
bart underställas länsrätten. endast åtgärd iavse

verksamhetslokaler och skall

32Paragrafen införd 1994:466genom
33Paragrafen införd 1994:466genom
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läns-underställasdröjsmål omedelbartskallLänsrätten utan
skallLänsrättenskall bestå.beslutet utanrätten.pröva om

skallbeslutetdröjsmål pröva om
bestå.

finnerOm länsrättenfinnerOm länsrätten attatt
bestå skallskallbeslutet intebestå skallinte skallbeslutet
handlingarOmhändertagnauppgifter förstöras.insamlade

ochåterlämnas övriga
förstöras.insamlade uppgifter

21

verkställagranskningsledarenf°ar begäranKronofogden av
dockfårGranslcningsledarenlag.enligt dennaåtgärdbeslut om

skedet kanverksamhetslokaler,åtgärder ibeslutverkställa omom
obehindrat.

beslutverkställighetVidverkställighet beslutVid avav
siggrundaråtgärdgrundar sigåtgärd somomsomom

enligt tullagenkontrollenligt tullagenkontroll
tullmyndighethartullmyndighet 1994:1550har1987:1065

befogenheterbefogenheter somsammasomsamma
kronofogdemyndigheten.kronofogdemyndigheten.

åtgärdfrågabeslut ii fråga åtgärd EttbeslutEtt omom
intefår,denna lagf°ar, inte enligtlagenligt denna omom

beslutet,inågoti beslutet,något annatannat angesanges
omedelbart. EttverkställasEttomedelbart.verkställas
f°ar dock intesådant beslutintefårsådant beslut utanutan

mellanskäl verkställassärskildamellansärskilda skäl verkställas
Beslutet08.00.19.00 och kl.kl.Beslutetoch kl. 08.00.kl. 19.00

inteverkställighetenförfallerverkställigheten inteförfaller omom
månad.påbörjats inommånad.påbörjats inom enen

34 1994:466infördParagrafen genom
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22

Den hos vilken beslut åtgärd skall verkställas ochett om annan
berörs beslutet skall, inte föreskrivs, ha underrättatsannatsom av om
beslutet tillfälle själv eller behörigsamt getts attom genom

företrädare och tillkalla ombud eller biträde innan beslutetnärvara att
verkställs.

Om den skall underrättas Om den skall underrättassom som
beslutet inte har kunnat nås beslutet inte nåshar kunnatom om

med underrättelse, får beslutet med underrättelse, får beslutet
verkställas endast det verkställas endast detom om
föreligger synnerliga skäl. föreligger synnerliga skäl.
Verkställigheten får inte Verkställigheten får inte
påbörjas förrän de har påbörjas förrän de harrätt rättsom som

haft skälig tid haft skälig tidnärvaraatt närvaraatt att att
inställa sig. Detta gäller dock inställa sig. Detta gäller dock
inte åtgärden därigenom inte åtgärden därigenomom om
fördröjs i väsentlig omfattning fördröjs i väsentlig omfattning
eller det finns påtaglig eller finnsdet särskildom en om en
risk ändamålet åtgärdenmed risk ändamålet med åtgärdenatt att

inte uppnås. inte uppnås.annars annars

berörsDen beslut enligt skall6 underrättas§ettsom av om
beslutet omedelbart efter det beslutet har verkställts.att

§3629

Granskningsledares beslut enligt och får överklagas hos13 26 §§
länsrätten.

Om länsrätten ändrar gransk- ändrar be-Om länsrätten ett
ningsledarens beslut enligt § rvångsåtgärd helt eller6 slut om
helt eller delvis, får beslu- delvis, skall beslutarätten rätten att

insamlade uppgifter skall Omhändertagna handling skallta att
förstöras. återlämnas och insarnla-övriga

35Paragrafen införd 1994:466genom
36Paragrafen införd 1994:466genom
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måndenförstörasuppgifterde i
föranlederbeslutlänsrättens

det.

30§

den reviderade försattsOm
konkurs Omhändertagnai när

handlingar skall återlämnas
ellerenligt § andra stycket15

handlingarna i29 skall
konkurs-stället överlämnas till

förvaltaren. Skattemyndigheten
härvid skriftligen under-skall
den handlingarnarätta som

hos,omhändertagits attom
tillhandlingarna överlämnats

konkursförvaltaren
.

bestämmelsernagamlaDcjuli 1997.kraft den liträderlagDenna
medde-tvångsåtgärdbeslutfrågaidock tillämpasskall somomom

denna lag.ikraftträdandetförelats av
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Inledning

Enligt regeringens direktiv 1995:1l skall kommittén dels
utforma lagstiftning skatteflykt, dels demot omprövaen ny
regler skatterevision och andra kontrollåtgärderom som
infördes 1994. Omprövningen skall ske bakgrund demot av
erfarenheter vunnits under den tid lagstiftningen varit isom
kraft, och kommittén skall föreslå de lagändringar behövssom
för lagstiftningen området skall ändamålsenlig.bliatt
Kommittén skall intresset skatte- ochsammanväga attav
tullmyndighetema har instrument till sitt förfogande för att

effektiv kontroll skatte- respektiveutöva tullagstift-atten av
ningen efterlevs, med kravet lagstiftningen tillgodoseratt
rimliga rättssäkerhetsgarantier.

Regeringen har beslut den juni till kommit-29 1995genom
tén överlämnat Riksskatteverkets RSV hemställan vissaom
ändringar i reglerna för skatterevision för övervägandem.m.
inom givna direktiv. Regeringen har vidare genom samma
beslut till kommittén överlämnat RSV:s skrivelse tillfälligom
handel och givit kommittén i uppdrag utreda de förslagatt som

lämnatRSV i syfte förbättra kontrollen skatte- ochatt av
avgiftsredovisningen avseende tillfällig handel. Regeringen har
vidare beslut den februari8 överlämnat1996genom en
hemställan Rån RSV ändring i kap.3 § taxeringslagen12om a
och kap. lagen3 §14 punktskatter och prisregleringsavgif-om

för övervägande inom givna direktiv.ter
Kommittén har tilläggsdirektiv 1995:165 i decem-genom

ber fått i1995 uppdrag kartlägga bl.a. de brister ochävenatt
problem finns vid den punktskattekontroll gällersom som
införsel EG-intema och lämna de förslag behövsav varor som
för förbättra effektiviteten i kontrollen.att

sambandI med tilläggsdirektiven överlämnades tillatt
kommittén beslutades kommittén skulle sinaatt presentera
överväganden beträffande frågorde omfattas desom av
ursprungliga direktiven tvåi delbetänkanden, medan uppdraget
avseende den tillfälliga handeln skulle behandlas tillsammans
med kommitténs uppdrag tilläggsdirektiven i ettgenom
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slutbetänkande.
Kommittén har den överlämnat delbetänkan-15 1996mars
Översyndet skatteflyktslagen SOU 1996:44 till regering-av

en.
ÖversynKommittén överlänmar härmed sitt delbetänkande

revisionsreglema. Kommittén kan dock, bakgrundmotav av
det fortsatta frågeställningararbetet kan beröra haratt som

samband med revisioner, kontrollen den tillfälligatex. av
handeln, ha återkommaanledning med forslag till ytterliga-att

änringar revisionsreglema.re av
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Utredningsarbetet

revisions-ändringarbehovetkartläggaförharKommittén avatt av
landet.iskattemyndighetersamtligatillenkätskickatreglerna ut en

förföreträdaremeddiskussionerflertalockså hattharKommittén ett
AuktoriseradeFöreningentullmyndighetemaochsåväl skatte- som

KommitténSRS.RevisorsamftmdetSvenskaochF ARRevisorer
lagendendärmåli dedomarnadeltagithar omnyaäven av

tillämpats.harbeskattningstörfarandettvångsåtgârder i
Enutländskmedjämförelse rätt.gjortvidareharKommittén en

Finland,Danmark,ifinansministeriematillskickatsharenkät
USATyskland,Storbritannien,Nederländerna,Frankrike,Norge,

ochKöpenhamniSkatteministerietÖsterrike. harVidareoch
besökts.OsloitolldepartementetochFinans-
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reglerNuvarande

Revisioner3.1

taxeringslagenflertal lagar:med stödkan företasRevisioner ettav
lagen1994:200 ML,mervärdesskattelagen1990:324 TL, --

prisregleringsavgiñer LPP,ochpunktskatter1984: l15 om -
lagen1958:295,sjömansskatt1953:272, lagenuppbördslagen om

fordons-arbetsgivare,socialavgifter frånuppbörd1984:668 avom
och tullagen1970:624kupongsskattelagen1988:327,skattelagen

taxeringslagenmedutformatsharolika reglerna1994:1550. De
olika reglerna,dedock mellanskillnader finnsVissaförebild.som

får företas.revisionändamål för vilkabeträffar desärskilt vad
taxerings-beslutaskattemyndighetenf°arkap. TLEnligt 3 8 § om

1990:325enligt lagenskyldighetför kontrollerarevision attatt om
ochriktigtfullgjortsLSKkontrolluppgifterochsjälvdeklaration - -

någothasåledes intetaxeringsrevision fårfullständigt. En annat
beskattningsår intelöpanderevision ärinnebärsyfte. Detta att av

uppgifts-ellerdeklarations-förränfår inte skegranskningmöjlig;
dåsituationdendock gjorts förharundantagskyldighet inträtt. Ett

innanpåbörjasfår dåomfattande; denbli ävenrevision kan antasen
revisionenbeskattningsårdetskall avlämnas,deklarationen somom

gått ut.avser
ML möjlighetvidsträcktnågotiMotsvarande regel merger en

skatterevi-beslutfallHuvudregeln i dettarevision.till attär även om
uppgiñsskyldig-ellerdeklarations-kontrollfår fattas försion attav

dockfinnsfullständigt. Detriktigt och ävenheten fullgjorts en
registre-sig föranmältharrevision hos denmöjlighet göraatt som

fullständiga,riktiga ochuppgifterlärrmadekontrollförring ärattav
för utländsk företagare.hos representantsamt

LPP ochdeklarations-kontrollske förenligt fårRevision attav
kontrollförfullständigtriktigt ochuppgiñsskyldighet fullgjorts samt

skattkompensation föråterbetalning elleransöktdenatt som omav
ansökan.uppgifter i sinfullständigariktiga ochlämnat

denkontrollföretas föruppbördslagen fårenligtRevision attav
bestämmelsernaföljtarbetsgivareeller kanär antas omvarasom

riktigaF-skattesedel länmatansöktdenskatteavdrag eller att omsom

1 återfinns i kap. ML.revision 17Bestämmelser om
2 kap.3 LPP
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uppgiltei.och fullständiga Revision enligt lagen uppbördom av
socialavgifter från arbetsgivare f°ar för kontroll uppgifts-göras attav
och avgiltsskyldighet fullgjorts fullständigt".riktigt och Revision
enligt lagen sjömansskatt får ske hos redaren för kontroll attom av
bestämmelserna följtsskatteavdragom

I samtliga fall gäller revision får endast hos denatt göras ärsom
eller kan bokföringsskyldig enligt bokföringslagenantas vara
1976: 125 eller skyldig föra räkenskaper enligt jordbruksbokfö-att
ringslagen 1979: l14 och hos juridisk dödsbo.änannan person

Tullagens bestämmelser revision något annorlundaärom
utformade. Enligt 70 tullagen får tulhnyndigheten§ besluta om
revision hos den eller kan deklarations-är ellerantassom vara
uppgittsskyldig enligt tullagstiñningen hos den bedriversamt som
verksamhet sådan uppgift betydelse för kontrollenart attav av av

deklarations- eller uppgiñsskyldighet kan hämtasannan persons ur
handlingar verksamheten. Revisionen får kontrollrör attsom avse av
deklarations- eller uppgiftsskyldigheten enligt tullagen fullgjorts
riktigt och fullständigt.

Ett beslut revision skall överlämnas till den reviderade innanom
revisionen verkställs.

revisionEn skall bedrivas i samverkan med den reviderade och
på sådant den inte onödigt hindrar verksamheten.ett sätt Tidigareatt
gällde myndigheten, det behövdes, fick bestämmaatt tid ochnär
plats för revisionen. Skattemyndigheten har inte längre denna
befogenhet. ställetI stadgas revision f°ar verkställas hos denatt
reviderade han medger det och revision skall ske hos denattom
reviderade han begär det och revisionen kan därgöras utanom
betydande svårighet. Tullmyndigheten, däremot, f°ar det behövsom
bestämma tid och plats för revisionen.

Vid revisionen får räkenskapsmaterial och andra handlingar som
verksamheten granskas,rör de inte skall undantas se nedanom

under avsnitt 3.3 . Begreppet handling omfattar också upptagning
kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast medsättannatsom

tekniskt hjälpmedel. Skattemyndigheten får inventera kassan,även
granska lager, maskiner och inventarier besiktiga lokaler ochsamt
byggnader används i verksamheten. Vid revision enligt fårLPPsom
revisorn på granskaäven särskild räknarapparatur,ta prov varor,

och tillverkningsprocessermätapparatur särskildsamt prova

3 78 § 2 uppbördslagenmom.
4 27 b lagen§ uppbörd socialavgiñer från arbetsgivareom av
5 19 lagen§ sjömansskattc om
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f°artullagenenligtrevisionVidoch mätapparatur.räknarapparatur
varulager.granskaochrevisorn ta varorprov

deoch lämnahandlingardetillhandahållaskallrevideradeDen
lämnaocksåskallrevisionen. Hanförbehövsupplysningar som

verksamheten,används ihuvudsakligentilltillträde utrymmen som
ochförfogandetillarbetsplatsändamålsenligställamöjligt enom

revisornOmrevisionen.vidbehövshjälpdenövrigtiäven somge
hjälpmedelteknisktanvändasjälvtillfälleskall handet, attbegär ges

sådantmedendastuppfattaskan ettupptagningdelför att ta somav
kopiatillhandahållerställetreviderade idenintehjälpmedel, enom

granska dennasvårigheternågrainte attoch detupptagningen ärav
hjälpme-tekniskadeendastfårupptagninggranskningVidkopia. av

tillgodoseförbehövsanvändas, attsökbegreppochdel som
via telenät.skefår inteGranskningenrevisionen.medändamålet

myndighetenfårskyldighetersinafullgörreviderade intedenOm
vid vite.dethonomförelägga göraatt

Räkenskaps-nödvändigt.pågå längrefår inte änrevisionEn
såskallrevisorntillöverlämnatshandlingarandramaterial och som

tillåterlämnasavslutatsrevisionenmöjligt och närsenastsnart som
meddelandelämnavidareskallMyndigheten snarastreviderade.den

delari dereviderade rördentillrevisionenresultatet somavom
honom.

Tredjemanskontroll3.2

inhämtabehovdet finnaskan attskattskyldigkontrollVid avenav
skenormaltskallTredjemanskontrolltredjefrånuppgifter man.

Möjlighetentredje attuppgift frånföreläggande man.omgenom
påförutomkvarstårtredjemansrevisionföreta numera,en

lämnaskyldighetkontroll attvidtullområdet attsamt av
förinomutsträckningi vissendastuppfyllts,kontrolluppgitt ramen

tvångsåtgärdslagen.
LSK,iåterfinnstredjemansföreläggandenangåendeStadganden

och tullagen.LPPML,
föreläggandeefterskall,LSK50 §kap.Enligt 3 ava

bokföringsskyldigkanellerden, antasSkattemyndigheten, ärsom
enligträkenskaperföraskyldigellerbokföringslagen attenligt

juridisk änellerjordbruksbokföringslagen är personannansom
denmellanrättshandlingkontrolluppgiñlämna somdödsbo, om

detOmrättshandlingen.ingåtthanvilkenmedoch denföreläggs
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finns särskilda skäl får föreläggasäven lämna sådanattannan person
uppgift

Stadgandet i 17 kap. 5 ML utformat§ påär med densättsamma
skillnaden föreläggandet får länmandeatt uppgift,avse av
uppvisande handling eller överlämnande kopia handlingav av av

omsättningrör eller tjänster den förelagdesom av varor som
förvärvat sålt till eller tillhandahållit näringsidkare, detav, om
behövs till ledning för beskattning denne näringsidkare.av
Stadgandet har således något begränsad räckvidd änen mer
motsvarande stadgande i LSK.

Även bestämmelsen i kap.3 5 LPP utformad§ i enlighet medär
stadgandet i LSK, med den skillnaden uppgiften måste behövasatt
till ledning för beskattning den andre eller för kontrollav personen

ansökan honom återbetalning eller kompensation förav av om av
skatt.

Enligt 69 tullagen§ får tullmyndigheten förelägga den, som
bedriver verksamhet sådan beskaffenhet uppgift betydelseattav av
för kontrollen deklarations- eller uppgifts-av annan persons
skyldighet kan hämtas handlingar verksamheten,rör attur som
lämna uppgift, visa handling eller lämna kopia handlingöverupp av
rörande rättshandling mellan den föreläggs och den andrasom
personen.

I samtliga fall gäller den föreläggs, föreläggandetatt som om
medför han måste lägga ned betydandeatt arbete for fullgöraett att
det, i stället kan ställa nödvändiga handlingar till myndighetens
förfogande.

3.3 Undantagande handlingar och uppgifterav

Enligt 3 kap. 13 TL, kap.§ 2 15 § LPP, 76 tullagen§ 16 §samt
lagen 1994:466 tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skallom
på den enskildes begäran från föreläggande eller revision undantas

somdels handling inte f°ar i beslag enligt kap.27 rättegångs-2tas §
balken°, dels handling med betydande skyddsintresseettarman om
handlingens innehåll på grund särskilda omständigheter inte börav
komma till någon kännedom. detI fallet f°ar undanta-annans senare
gande ske bara handlingens skyddsintresse dessär större änom
betydelse för kontrollen. Reglerna gäller också i tillämpliga delar

° Handling kan ha anförtrotts advokat eller läkare iantas t.ex.som
yrkesutövningen.
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föreläggande lämna uppgifter.attom
frånsocialavgiñeruppbörduppbördslagen, lagenML,I avom

till TL:shänvisningarfinnssjömansskattarbetsgivare och lagen om
undantagande.regler om

undantagande hosskriftlig begäranskallenskildeDen göra omen
begärdaoch denföreläggandetskallVid begäranlänsrätten.

handlingfrågaOm detuppgiften fogas.handlingen eller år attom en
Skattemyndighetenhandlingen,skallfrån revisionskall undantas om

tillöverlämnasförseglas ochomedelbartgranskas,den börattanser
skalllänsrättenenskilde kan begära prövalänsrätten. Den att om

handlingen. Länsrättengranskar ärbeslut kan fattas rättenutan att
handling ellerundantagandeskyldig begäranprövaatt avomen

uppgiñ dröjsmål.utan
anföraenskildemöjlighet för denocksåfinnsDet attatt enen

frågasådankontrollen. Eninte omfattashandling eller uppgift av
undantagande.övriga frågorsättprövas omsomsamma

Tvångsåtgärder3.4

tvångsåtgärdersärskilda1994:466trädde lagenjuli 1994Den 1 om
Samtidigti kraft.tvångsåtgärdslagenbeskattningsförfarandeti

Tvångsåtgärdslagen1027.bevissälcringslagen 1975: ärupphävdes
hela skatte-,kontroll irevision ochtillämplig vid stort settannan

avgiftsområdet.tull- och
olikafyrabeslutamöjlighetTvångsåtgärdslagen att omger

åtgärder:

verksamhetslokaler 5 §revideradesrevision i den
§§handlingar 6 9eñersökande och omhändertagande av --

§föregående föreläggande 10granskning utan
§13ellerförsegling lokal, förvaringsplats annat utrymmeav

Även upptagninghandlingi denna lag omfattar begreppet som
teknisktendast meduppfattasavlyssnas eller påkan läsas, sättannat

hjälpmedel.
endastfår fattastvångsåtgärdslagenåtgärd enligtBeslut omom

i övrigtintrång ellerdetåtgärdenskälen för uppväger sommen
såledesmåsteenskilde 4 §. Maninnebär för denåtgärden noga

kan få. Kravetåtgärdenkonsekvenseralla möjligaöverväga som
skallöverhuvudtagetåtgärdenbåde förgällerproportionalitet om

pågå.åtgärden fården tidbedrivasden skalloch för hurvidtas samt
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Revision iden reviderades verksamhetslokaler

Revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även
den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det,om revisionenom

inte svårighet kan genomförasutan någon plats. Detsammaannan
gäller den reviderade inte medverkar på föreskrivetom ellersätt, om
det finns påtaglig risk han kommer undanhållaatt elleren att
förvanska det får granskas, inventeras eller besiktigas 5 l st.§som

Överraslmingsrevision verksamhetslokali

Enligt 5 andra§ stycket får, sabotagerisk enligt föreligger,om ovan
åtgärden genomföras den reviderade underrättasutan att attom
revision skall ske. Behov sådan överraskningsrevision kanav en
föreligga vill hindra den reviderade hinner justeraattex. om man
kassan eller lagret före inventering.

Eftersökande och omhändertagande handlingarav

När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler med
stöd 5 får handling omfattas revisionen eftersökas därav som av
och omhändertas, den inte tillhandahålls oskäligt dröjsmålutanom
eller det finns påtaglig risk handlingen undanhålls ellerom atten
förvanskas 6 första§ stycket.

Ett beslut enligt 6 första§ stycket kan inte fattas det inte harom
föregåtts beslut revision enligtett 5av om

Huruvida oskäligt dröjsmål föreligger måste i varjeavgöras
enskilt fall. Riskrekvisitet detsamma iär 5som

Enligt 6 andra§ stycket får då revision genomförs i denman
reviderades versamhetslokal i fall i samverkan omhändertaannat
handling påträffas eller granskas den behövs för revisionen.som om
Någon eñersökning får inte ske i detta fall; det fråga handling-är om

beskattningsmyndigheten Åtgärdenredan har tillgång till. blirar som
aktuell den reviderade sig handlingarnamotsätter granskas.om att

Det finns möjlighet eftersöka och hand handlingaratten ta om
omfattas revisionen i den reviderades verksamhetslokalersom av

revisionen inteäven verkställs där. Enligt 7 första§ stycket fårom
detta ske föreläggande lämna handlingen inte följtsatt eller detutom
finns påtaglig risk för handlingen undanhålls eller förvanskas.atten



Nuvarande regler 55SOU 1996:79

stycketfår enligt andraOm sådan påtaglig risk föreligger 7 §
underrättasåtgärden genomföras den reviderade attutan att om

revision skall ske.
verksarnhetslokalen.Handlingar förvaras inte alltid i

företagsledarenskanske förvaras hos revisorn eller iRäkenskapema
revisionen,bostad. Enligt får därför handlingar, omfattas8 § avsom

eftersökas och omhändertasförutsättningar iunder de 7som anges
deni intei lokal, förvaringsplats eller utgörannat utrymme som

anledningverksamhetslokal, finns särskildreviderades det attom
Även fall fårhandlingarna finns där vill söka. i dettaanta att man

finnsreviderade underrättas detåtgärden vidtas denutan att om
sabotagerisk.

revisionfrågaSkattemyndigheten kan det ärutan att om --
kopiahandling eller överlämnandeförelägga uppvisande avom av

och finnshandling. sådant föreläggande inte följts detOm ettav
förelagts har den begärdasärskild anledning denanta attatt som

föreñersökas och omhändertashandlingen, får enligt handlingen9 §
Medhos privatperson.granskning. omfattar handling9 § även

förarbetena prop.särskild anta enligtuttrycket anledning avses
förskall något talar156 det finnasl993/94:15l attatt soms.

ingår ihandlingarna finns och eftersökandet intedär ettatt mer
planlöst letande.

kontrolluppgijiföreläggandeGranskning föregåendeutan om

kontrolluppgiftföreläggas lämnaHos den kan att omsom
granskningrättshandling avsnitt 3.2 får enligt 10 § utanse ovan

anledningske, särskildföregående föreläggande det finns antaattom
kommerkontrolluppgiftsskyldighetenhandlingar betydelse föratt av

skulle försvåraspåträffas och kan befaras utredningendet attatt av
förbetydande utredningsintresseföreläggande det finnssamt ettett

Åtgärden eftersöka ochomfattar befogenhetkontrollen. även att
får ske ihandling får Granskningenomhänderta granskas.som

skallhandlingarverksamhetslokalema, bara de sommen om
plats. Ominte svårighet kan någongranskas granskasutan annan

elleruppgifternadet föreligger särskilda skäl behöver den avsersom
åtgärd ll §.uppgifter söks inte i beslutetde omsom anges

såfår inte ske vidGranskning föregående föreläggandeutan en
förberedandeinhämtas ikallad generell kontroll, dvs. då uppgifterna

skall granskas.exakt vilka eller vadsyñe och det inte klartär som
föregåendegranskningfår vid revision ellerEnligt 13 § utan

förvaringsplats ellerföreläggande kontrolluppgiñ lokal, annatom
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förseglas, de handlingar skall granskas inte kanutrymme om som
föras från platsen och det kan befaras de undanhålls elleratt annars
förvanskas. Försegling komplement till övrigadeär att ettse som
åtgärderna. Syftet hindra handlingar förstörs ellerär att att
undanhålls. Förseglingen har rättslig verkan. Den brytersom
förseglingen eller kringgår den sig skyldig till överträdelsegör av
myndighets bud enligt kap.17 13 brottsbalken.§

Behörigheten fatta beslut enligt tvångsåtgärdslagenatt

Enligt huvudregeln i fattas åtgärd14 beslut enligt§ om
tvångsåtgärdslagen länsrätten efter ansökan gransknings-av av en
ledare en myndigheten särskilt förordnad tjänsteman. Beslutav
enligt 13 och eftersökande och26 omhändertagande av
handling vid revision i verksamhetslokaler, försegling samt
återlänmande handlingar och omhändertagits då de inteannatav som
längre behövs fattas dock granskningsledaren själv.av
Granskningsledarens beslut får överklagas hos länsrätten. Om
länsrätten ändrar granskningsledarens beslut enligt helt eller6 §
delvis, får besluta insamlade uppgifter skall förstörasrätten att

29§. granskningsledaren15 möjlighet i vissa fall fatta§ attger
interimistiska beslut. Om det finns påtaglig risk handlingaratten

har betydelse för kontrollen undanskaffas förstörseller innansom
länsrätten kan fatta beslut, får granskningsledaren besluta om
åtgärder enligt 5 och får åtgärd i§ 7 10 Beslutet endast§§. avse-
verksamhetslokaler och skall omedelbart underställas länsrätten, som

dröjsmål skall beslutet skall bestå. Om länsrättenprövautan om
finner beslutet inte skall bestå, skall insamlade uppgifter förstöras.att

Undantagande handling från åtgärd enligt tvångsåtgärdslagenav

Regler undantagande handling finns i 16 19 Reglerna§§. ärom av -
formulerade på i kriteriernamotsvarande regler TL,sättsamma som

således desamma. Handläggningssättet också detsamma;är är
länsrätten fattar beslut eller begäran den enskilde.av

Beslutens innehåll

Beslut enligt tvångsåtgärdslagen underkastade de krav på vadär ett
beslut skall innehålla finns angivna i förvaltningslagensom
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1986:223 och förvalmingsprocesslagen 1971:291. Vidare stadgas
i 20 första stycket beslutet§ skall innehålla upplysningaratt om
möjligheterna undanta handlingar vad enligt 21 23att samt som -
gäller vid verkställighet.

Kommunicering beslut enligt tvångsåtgärdslagenav

Enligt 20 andra§ stycket skall den berörs beslutet omedelbartsom av
underrättas detta, intedet kan befaras det därigenom blirattom om
svårare genomföra åtgärden. I första hand det den, hos vilkenatt är
åtgärden verkställs, skall underrättas. Om åtgärd verkställs hossom
någon den revideras, exempelvis för sökande efteränannan som
räkenskaper, skall den reviderade underrättas. Om det befarasäven

underrättelse skulle försvåra genomförandet åtgärden, f°aratt en av
underrättelse ske i samband med verkställigheten. Observera också
den nämnda möjligheten vid sabotagerisk genomföraattovan
revision i den reviderades verksamhetslokal den revideradeutan att
underrättats revision skall ske andra5 stycket.§attom

Verkställighet

Bestämmelser verkställighet återfinns i 21 27 §§om -
tvångsåtgärdslagen. Reglerna huvudsakligen de reglermotsvarar som
tidigare gällde enligt bevissäkringslagen. ändringarDe gjortssom
gäller framför allt bestämmelser särskilt tillkallat vittne ochom
regler för granskning ADB-material.av

Kronofogemyndigheten KFM får begäran av
granskningsledaren verkställa beslut åtgärd enligtom
tvångsåtgärdslagen. Granskningsledaren får själv verkställa beslut

åtgärder i verksamhetslokal, det kan ske obehindrat. Så fortom om
det blir fråga någon form fysiskt motstånd eller hot våldom av om
eller motstånd, skall KFM anlitas. Det räcker med den granskadeatt
ställer sig framför skåp eller dörr i syfte hindra ellerett atten
försvåra kontrollen; då det inte obehindrat. Vid verkställighetär
enligt tullagen har tulhnyndighet befogenheter KFM.samma som
Verkställighet får ske omedelbart, inte särskilda skälutanmen
mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Särskilda skäl kan det ärt.ex.vara att
fråga kvällsöppen restaurang.om en

Om verkställigheten inte påbörjas inom månad förfalleren
beslutet åtgärd.om
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ochskall verkställasbeslut åtgärdhos vilkenDen ett annanom
föreskrivits, haskall, inteberörs beslutet annatomsom av

själv ellergivits tillfälleunderrättats beslutet attsamt genomom
innanombud eller biträdeoch tillkallabehörig företrädare närvara att

delgivning enligtnågon formellverkställs. krävs intebeslutet Det
Är verkställsåtgärdenden hos vilkendelgivningslagen 1970:428.

f°arochbeslutethan underrättaspå räcker det med attort omannan
telefon prop.till dettaskall fogasde upplysningar persom

f°ar beslutetkunnat ske,Om underrättelse inte1993/94: 161.151 s.
harskäl.finns synnerliga Deverkställas endast det rätt attsomom

åtgärdentid inställa sig,skall ha hañ skälig utomnärvara att om
påtagligdet finnsomfattning ellerfördröjs i väsentligdärigenom om

berörsuppnås.åtgärden inte Denrisk ändamålet medatt somarmars
skall underrättasenligtomhändertagande handling 6 §ett omavav

undantagverkställigheten. Reglernaefterbeslutet omedelbart om
Åtgärder enligthär.underrättelseskyldigheten gällerfrån även

möjligainnebär minstagenomföras så detvångsåtgärdslagen skall att
enligtden harbefogenheterolägenhet. har härvidKFM somsamma
lokal,får genomsöka1978:672.konkurslagen KFMkap. 147 §

tilltillträde behövsoch,ellerförvaringsplats utrymmeannat om
eller siglåta låsnågot tillslutet, annatöppna taärutrymme som

kan befogattvång detfår i övrigt användaKFM ävensätt. ansesom
granskningsledarentill omständigheterna. Detmed hänsyn är som

KFMverkställighet därvidegentligahar det ävenansvaret
genomförandet.praktiskaför detmedverkar, KFMäven svararom

de tekniskaupptagning, får endastVid verkställighet avsersom
för tillgodosebehövssökbegrepp användashjälpmedel och attsom

viagenomföra åtgärdenförbjudetändamålet med åtgärden. Det är att
telenät.

domstolBehörig

ochbeslutinterimistiskagranskningsledarensAnsökan åtgärd,om
dentvångsåtgärdslagenundantagande enligtbegäran prövas avom

taxeringskallframställningenför det år dålänsrätt prövagörssom
finnsOm det inteåtgärdeninkomstskatt för dentill statlig avser.som

behörig där beslutetlänlänsrätten i detnågon sådan länsrätt är om
verkställts.åtgärd skall verkställas eller har
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Överklagande

Både den enskilde och det allmänna har överklaga länsrättensrätt att
beslut enligt tvångsåtgärdslagen. Det allmänna har överklagarätt att

sådant beslut fattats efteräven underställning enligtett 15 §som
tvångsåtgärdslagen.
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Något utländsk rättom

Kommittén har inhämtat uppgifternämntssom ovan om
skattemyndighetemas kontrollbefogenheter från Danmark, Norge,
Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, USA

Österrike.och Uppgiltema har erhållits främst att ettgenom
frågeformulär tillställts de olika ländernas fmansministerier. Här
återges endast i korthet de slutsatser kunnat drassom av svaren.
Kommitténs frågeformulär och fylligare redogörelse för olikadeen
ländernas återfinns i bilagasvar

jämförelseEn med lands regler bör alltid företas medett annat
viss försiktighet. En regels innebörd givetvis beroende denär av
rättsliga miljön, vilka kan variera betydligt mellan olika länder. Vi
finner dock, med beaktande härav, genomgången deäven att av
andra ländernas kontrollregler visar de svenska skattemyndig-att
hetemas befogenheter i vissa hänseenden klart begränsade.är mer
Sålunda skattemyndighetema i Danmark, Norge, Finland,är

ÖsterrikeNederländerna, Storbritannien, Tyskland, USA och
oförhindrade kontrollera löpande beskattningsårs handlingaratt när-
det gäller USA i och för sig med det förbehållet granskningatt av
löpande år inte tillhör det vanliga och beslut härom måste fattasatt

på hög nivå. Vidare möjlighet till tredjemansrevision finnassynes
i flertalet länderna, endast Frankrike, Storbritannien och USA harav
uppgivit tredjemansrevision inte förekommer. I Norge, Danmark,att

ÖsterrikeFinland, Nederländerna, Tyskland, USA och kan
Skattemyndigheten besluta den reviderade inte skall underrättasatt
i förväg revision skall ske, förutsatt det finns anledningatt attom

underrättelse skulle utredningen. utländskaDeanta att äventyraen
skattemyndighetema förfogar således i utsträckning just deöverstor
centrala befogenheter kontroll löpande år, tredjemansrevisionav-
och i vilken ordning underrättelse revision skallrätten avgöraatt om
ske de svenska skattemyndighetema inte längre har sedan densom-
1 juli 1994. Detta innebär de utländska skattemyndighetemaatt -

de inte förfogar några tvångsmedel i vanligatrots att över egna
skatteutredningar i vissa avseenden har befogenheter sinastörre än-
svenska motsvarigheter.
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Allmänna överväganden

Behovet5.1 ändringarav

De ändringar kontrollreglema kommittén haft omprövaattav som
trädde i kraft den juli således tillämpatsl 1994. De har under en
förhållandevis kort tid. Detta innebär de reglerna inteännuatt nya
tillämpats i så utsträckning någon fast praxis hunnit utveck-stor att
las. viss erfarenhetEn reglerna finns dock givetvis redan. Dessaav
erfarenheter har kommittén f°angat bl.a. enkätdenupp genom som

skattemyndigheter7tillställts landets och de samtal förtsgenom som
med exempelvis företrädare SRS.för FAR och

Flertalet landets skattemyndigheter borttagandetattav anser av
möjligheten företa granskning löpande år och tredjemans-att av
revision har inneburit avbräck i skattekontrollenett stort samt att
vissa regler i tvångsâtgärdslagen främst reglerna överrasknings-om-
revision och interirnistiska beslut inte heller myndigheternager-
rimliga möjligheter kontroll.till FAR och SRS å sin sida deattanser
nuvarande reglerna fungerar tillfredsställande.

Kommittén har också haft hänsyn till den kritik redanatt ta som
från början riktats de kontrollreglema. kritik har inteDennamot nya
enbart givit utryck för subjektiva bedömningar skattemyndig-mer av
hetemas möjligheter bekämpa skattefusk; den också pekatharatt

de reglerna konkret kan innebära vissa problem. Sålundaatt rentnya
har exempelvis framförts borttagandet granskningenatt av av
löpande beskattningsår vid revision och tredjemansrevisionav
försvårar uppfyllandet de skyldigheter Sverige har enligt vissaav
internationella handräckningsavtal och EU:s bestämmelser om
utbyte information angående exempelvis mervärdesskatt.av

Till grund för bedömningen behovet ändringar kontroll-av av av
reglema har kommittén också haft den hemställan lagändringarom

RSV lämnat till regeringen i december 1994. I skrivelsen harsom
RSV framfört synpunkter bl.a. utformningen bestämmelsenav om
tredjemansföreläggande i mervärdesskattelagen, frånvaron av
regler tredjemansföreläggande i uppbördslagen och lagenom om
uppbörd socialavgifter från arbetsgivare, skatte-reglernaav om
myndighets beslutsbehörighet uppbördslagen, utformningeni av

7 Enkäten i bilagaåterges

3 16-0719
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i tvångsâtgärdslagen,interimistiska beslutbestämmelsenav om
uppgifter frånhandlingar ochreglerna undantagandeom av

beslutordningen kommunicering domstolsgranskning, för av
skattemyndighets tvångsåtgärdavslå ansökanatt samtom

vidautomatisk databehandlingutformningen lagenav om
taxeringsrevisioner m.m.

Kommittén har de olika synpunkterövervägtnoggrant som
framförts från olika håll. har härvidKommittén funnit hel delatt en

den framförda kritiken har sådan tyngd vissa ändringarattav en av
reglerna framstår motiverade den relativt korta tid gåtttrotssom som
sedan de trädde i kraft.

I det följande behandlas de kritiserade regler kommitténsom
funnit skäl fråga för fråga, kommitténsöverväga närmareatt samt
forslag till ändringar.

5.2 Taxeringskontrollen

Kontroll löpande beskattningsår5.2.1 av

Förslag: Revision skall för kontrollföretas det löpandeav
beskattningsårets handlingar.

Borttagandet möjligheten företa kontrolltaxeringsrevision förattav
det löpande beskattningsåret motiverades med revisionsinstitu-attav
borde användas för kontroll deklarations- uppgifts-ellertet om enav

fullgjortskyldig sina skyldigheter skatteförfattningarna; denenligt
måsteenskilde därför ha hatt möjlighet fullgöra sina skyldigheteratt

kontrolleras.kontroll sker.innan Innan dess finns inget Frånatt
skattefön/altningens sida har stark kritik riktats denna slutsats.mot
RSV framförde redan i sitt remissyttrande Rättssäkerhetskom-över
mitténs betänkande åsikten möjlighetenborttagandeatt ett attav

löpande beskattningsårkontrollera skulle orimliga konsekvenser
for skattemyndighetemas effektivmöjligheter bedrivaatt en
kontroll. Verket nämnde vid fåmansföretagbl.a. det kontrollatt av
och finns beskattningsårdess delägare behov under löpandeattav

avräkningskontot mellan företaget och delägaren ochstämma av

8 Prop. 81.1993/941151 s.
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vidare ofta för kunna bedöma tillförlitligheten iatt att ettman -
företags redovisningssystem inleder urvalsrevision meden-
granskning de dagsaktuella transaktionema. RSV påpekade ocksåav

det i många fall till hjälp för den skattskyldigeäratt att
Skattemyndigheten kontrolleragenom det löpandeatt
beskattningsåret kan påpeka fel och brister den skattskyldigesom
härigenom f°ar möjlighet till.rättaatten

sinaI på kommitténs enkät framhåller flerasvar
skattemyndigheter bl. förutsättningarna för betalningssäkringatta.
försämrats i och med lagändringen; betalningssäkring kan visserligen

redan då redovisningsperioden gått till ända, revisiongöras men som
bl.a. kan underlag för bedömningen betalningssäkiing börge om

f°ar ske först då deklarationstidpunkten inträffat. Fleragöras
skattemyndigheter påpekar kontrollen företag med brutnaatt av
räkenskapsår försvårats. I de fall företagen inte registrerade tillär
mervärdesskatt eller arbetsgivare kan det långt årän ettsom mer
efter bokslutet innan räkenskapema kan bli föremål för någon som
helst kontroll. företagTa den januari Oml 1995.t.ex. ett startatsom
företaget har brutet räkenskapsår den 1 juli inträffarper
deklarationstidpunkten för det första året först den 31 1997. Detmars
hinner alltså 27 månader innan kontroll kan ske. Enligt de nya-
reglerna mervärdesskatteperioder f°ar mervärdesskatt nonnaltom
redovisas i den särskilda självdeklarationen beskattningsunderla-om

för beskattningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högstgen en
miljon kronor. de fall såI sker kan också brutna räkenskapsår
innebära det går mycket lång tid innan kontroll kan ske. Vidareatt -
kan företag sinsemellan för skatteundandragande syften utnyttja att
de har olika räkenskapsår. För sådan transaktion skall kunnaatt en
avslöjas och utredas krävs oftast revision kan företas hos båda,att
eller alla, Eftersom bolagen har olika räkenskapsår skjutsparter.
kontrollen Några skattemyndigheter också viktennämner attupp. av

vid kännedom skalbolagstransaktioner så fort möjligtman om som
kan säkra uppgifter räkenskapema innan skalbolaget ellertömsur
säljs till så kallad målvakt. Om skalbolag avregistrats frånetten som
mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter ändrar räkenskapsår från
kalenderår till den 30 april kan1996, revision inte företas förrän
tidigast den 31 1997 skattemyndigheten har välgrun-ävenmars om
dad anledning misstänka oegentligheter. Bolagsplundrare kan agera
helt beskattningseffektema kan kontrolleras.ostört utan att

Vi de omständigheter skatteförvaltningen har förtattanser som
fram skälvägande för återinförande möjlighetenutgör tungt ett attav
företa revision för kontroll löpande beskattningsår. kanDetav
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beskattningsår skelöpande kanvisserligen hävdas kontrollenatt av
mervärdesskatteomrâdet.företar revision bl.a. Detattgenom man

kontroll avseendeinte kringgås. Enemellertid viktigt reglernaär att
något ändamål justmervärdesskatt skall självklart inte ha änannat

oacceptabelt,kontroll mervärdesskatt. Någotavseende annat vore
inte minst rättssäkerhetssynvinkel.ur

revision avseendemöjlighet tillEnligt vår bedömning är en
skattekontrollen skallbeskattningsår nödvändig förlöpande att

Tidigareeffektivt och ändamålsenligtkunna bedrivas på sätt.ett
befogenhe-ske. svårtansågs självklart så skulle Det är att attatt se

intrång i de granskades integritetskulle innebära sådant attten ett
det i vissa falltillåtas.den rättssäkerhetsskäl inte bör Tvärtom ärav

deklarationsskyl-tid, innannäringsidkare han ifördel för attenen
bokföringen måstei vilka hänseendendighet inträder, får reda

skattelagstiftzningens krav. Iför den skall uppfyllatillrättas att
beskattningsårs handlingarkontroll löpandeförlängningen torde av

taxeringar hållsöverklagadeockså kunna leda till antaletatt nere.
våraskattemyndighetema i allakan slutligenDet trenoteras att

Storbritannien,Nederländerna,grannländer inordiska ävensamt
Österrike granskavissa möjligheterTyskland, USA och har att

förutsättning förbeskattningsår och dettalöpande vara enanser
håll framhållsfrån norsktkontrollens effektivitet. Särskilt även

förebyggande kontrollSkattemyndigheten vidfördelen med att en
räkenskapema.hjälp bota brister ikan de reviderade attge

möjlighetenanfördadetVi föreslår bakgrund attattmot av ovan
beskattningsårs handlingarkontroll löpandeföreta revision för av

beskattningsårförflutetredansamband med kontrollutan av
skallbeskattningsårs handlingaråterinförs. Kontrollen löpandeav

för revision.självständigt ändamålsåledes ettvara
beskattningsårslöpandegranskningenVi finner självklart att av
hindrasverksamheten intehandlingar skall verkställas så änatt mer

kunnakontrollen skallförabsolut nödvändigtvad är attsom
bestämmelsengenerellatillfredsställande Dengenomföras sätt.ett
skall bedrivasrevisiontaxeringsrevisioner i kap. TL,3 10 § attom

sådant den inteochmed den revideradei samverkan sätt attett
gälla också dennaskall givetvisonödigt hindrar verksamheten, typ

revision.av
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Tredjemansrevision5.2.2

för inhämtandeRevision skallFörslag: göras även av
denbetydelse för kontroll andrauppgifter än somavav

möjlighetSkattemyndigheten skall härvid harevideras. att
eller vilkenuppgiftbesluta inte länma utatt om vem

rättshandling granskningen avser.

tredjemanskontroll visserligen1993/942151 anfördesI ärattprop.
i allmän-i skattekontrollen, detoumbärligt instrument attett men

få framhel verksamhet förhet inte nödvändigt revideraär attatt en
helainnebärde relevanta uppgifterna. åtgärdEn attsom

nödvändigtdå omfattandeverksamheten revideras skulle änvara mer
fårSkattemyndighetenoch eftersom det sällan nödvändigtär att

lika begäratillgång till alla verksamhetshandlingarna kan gärnaman
tredjeuppgifterna eller handlingarna framatt tas av mannen.

tredjemansrevisionenborttagandetfrämsta grunden förDen av
skattemyndigheternauppgiftersåledes ansåg deatt att somvar man

regelmässigt kan erhållaskan inhämta från tredjebehöva genomman
så kalladeallt tvivel detföreläggande. ställtDet är attutom

kontrolhnedel ochtredjemansföreläggandet användbart ettär attett
utföras medtredjemanskontrollema med fördel kanantalstort av

föreläggandensituationer dåhjälp förelägganden. finns dockDetav
i sakens detlämpliga kontrollinstrument. liggerinte Det natur attär

precisera alla desvårt Skattemyndigheten i förvägkan för attvara
granskadesamband med denuppgifter och handlingar harsom

formdå granskningen sker irättshandlingen, exempelvis enav
uppgiftervill habranschkontroll eller då Skattemyndigheten om

syfta till skatteundandrag-invecklade transaktioner förefallersom
uppgifter skall begäraanden. svårighet definiera vilkaDenna att man

viktig information.kan innebära myndigheten går mistein att om
fleramåste ikan den leda till föreläggandenaVidare görasatt

Föreläggandena kanoch tidsödande.omgångar vilket är tungrott
skattemyndighetenför såväldärför innebära betydande merarbete

överhängandedetta kommer det finnstredje Till att ensom man.
eftersom det står denuppgifterna försämrasrisk för kvaliteten påatt

skall lämnas. Denförelagde fritt välja vilka uppgifteratt som
kontrollefterföljandemöjlighet finns göra attatt avsom en

praktiken bara då detuppgiftsskyldigheten uppfyllts används ihar
uppgifternaanledning de lämnadefinns någon särskild att anta att
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inte riktiga. börDet framhållas denna kontrollmöj lighet fårinteär att
användas för kringgående förbud tredjemansrevision.ett ett motav

börDet också beaktas föreläggandena alltid innebäratt en
tidsfördröjning; den förelagde måste ha rimlig tid sig att
inkomma infonnationen.med Från skatteförvaltningens sida har
påpekats denna fördröjning olycklig bl.a. i så kalladeatt är
handräclmingsutredningar, det vill då utländska skattemyndig-säga
heter har begärt hjälp med uppgifter. Det har också hävdatsatt att
de utländska myndigheterna oftast deras utredning skulleattanser

den uppgittsskyldige underrättas vilken uppgiftäventyras attav om
har hämtats. Det finns riskdärför för infonnationsutbytetattsom en

mellan Sverige och andra länder kan komma reducerasatt om
verksamheten krånglas till ytterligare. Vidare minskar utsikterna att

fram det önskade materialet, samtidigt risken ökar för denattsom
fortsatta utredningen försvåras beroende den kontrolleradeatt

larmas.personen
Det sagda innebär möjligheten företa tredjemansrevisioneratt att

nödvändigt alternativ till tredjemansföreläggandena.är ett
Det kan invändas det enligt de gällande finnsreglernaävenatt nu
möjlighet företa kontroll liknande tredjemansrevision enligtatten

tvångsåtgärdslagen.10 § Detta gäller dock vidtagande enav
tvångsåtgärd. Enligt vår bedömning finns det inte skäl att se
tredjemansrevisionen helt väsenskild från revisioner företassom som
för granskning den reviderade. kanDet knappast föreliggaav anses
någon avgörande skillnad i rättssäkerhets- eller integritetskränk-
ningshänseende mellan tredjemansrevision och revision.Tre-annan
djemansrevisionen bör naturligt inslag i skatteutredning.utgöra ett en
Utgångspunkten bör också denna revisioner normaltatt typvara av

ske ikan samverkan mellan den reviderade och skattemyndigheten.
Det bör i sammanhanget påpekas den omständighetenatt att en

kontroll genomförs i form revision inte automatiskt innebär attav
hela verksamheten granskas. själva bådeI verket var av-
effektivitets- och kostnadsskäl flertalet tredjemansrevisionerdeav-

genomfördes tidigare så kallade partiella revisioner, inriktade påsom
sökande efter viss, för Skattemyndigheten intressant information. Det
finns ingen anledning befara detta förhållande kommeratt att att
ändras.

Det bör slutligen framhållas tredjemansrevision tillåten iatt är
såväl Norge, Danmark och Finland Nederländerna, Tysklandsom

Österrike.och
Vi vid samlad bedömning möjligheten företaatt attanser en

tredjemansrevision återinföras.bör Vi föreslår bestämmelsenatt
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utformas så taxeringsrevision får försätt även görasatt att
inhämta uppgifter för andra denbetydelse kontroll änav av som
revideras. föreslagnaDen utformningen avviker något från den
gamla bestämmelsen tredjemansrevision enligt vilkenom
taxeringsrevision fick för inhämta uppgifteräven göras att av
betydelse för kontroll andra till kända ellernamnetav personer
någon ingått viss rättshandlingbestämd med denperson som som
skall revideras. Denna bestämmelse kompletterades dock med en
bestämmelse enligt vilken också ficktaxeringsrevision avse
insamlande uppgifter åtgärd förförberedande kontrollav som en av
andra den kravrevideras, så kallad generell kontroll, påän utansom

dessa andra skall tillkända eller detatt namnet attpersoner vara
skulle ha ingåtts rättshandling. Enligt vår bedömning framståren
denna konstruktion med olika förutsättningar för
tredjemansrevisioner mindre lämplig. vilket fall finns det inteIsom
anledning begränsa tredje-bestämmelserna vanligatt om
mansrevision uppgifterbestämmelserna insamlandeänmer om av

förberedande åtgärd. också ifrågasättas inteDet kansom en om
begränsningen åtminstone delvis skulle vidarespel densättas ur av
bestämmelsen generella kontroller. väl förståeliga skälDet ärom av
inte möjligt begränsa denna form kontroll tillatt attsenare av avse
endast till kända någon ingått vissellernamnet personer person som
bestämd rättshandling med den skall revideras. generellEnsom
kontroll ofta för rättshandlingar exempelvisutrönande vilkagörs av

skatteupplägg innehåller och det finns skäl granskaett attvem
ytterligare. Det vidare vikt det finns möjlighetär stor att attav en

dessa generella kontroller revision, inte minst vidgöra genom
utredningar invecklade och avancerade skatteupplägg. kanManav
i dessa fall knappast räkna med relevant infonnationatt genom
förelägganden. En bestämmelse tredjemansrevision inteom som
möjliggör generella kontroller därför inte önskvärd. Med denär
förslagna utfonnningen lagrummet täcks hela tredjemans-av
revisionsinstitutet, således i ochockså den generella kontrollen, in en

bestämmelse.samma
Den personkrets hos vilken tredjemansrevision f°ar företas bör

givetvis densamma för taxeringsrevision.vara som arman
Kontrollen tredjemansrevision skall målinriktad ochgenom vara

företas med utgångspunkt i föreliggande fakta. får således inteDen
planlöst. skallMan kan dock inte kräva myndighetengöras att veta

säkerhetmed den sökta infonnationen verkligen finns hos denatt
vill revidera. måste tillräckligt det troligtDet äratt attman vara

informationen finns där. Huvudsaken Skattemyndigheten kanär att
godtagbart skäl för revisionen. Stadgandet i kap.3 9 TL,§ettange
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ändamålet medrevision skall innehålla uppgiftbeslutatt ett omom
fall kontrollenomfatta tredjemansrevision. derevisionen, skall Iäven

normaltgäller namngivna skall dessapersoner anges.
olämpligt idock i vissa fall direkt beslutetkanDet att omvara

rättshandling kontrollenuppgift eller vilkenrevision inta om vem
reviderade kan medvetet eller omedvetetDen äventyraavser.

den granskningen Detutredningen underrättaatt avser.somgenom
nuvarandesig det inom för denkan i och för invändas att ramen

möjlighet inhämtautformningen tvångsåtgärdslagen finns attenav
därvid, särskilda skäl föreligger,uppgifter från tredje och att omman

uppgifter eller vilkaunderlåta beslutet åtgärdiatt vem avserom ange
dessa bestämmelser skall kunnauppgifter söks För attsom . anledningsärskildtillämpas krävs det dock det finns att anta attatt

kan befaraspåträffas, detde handlingar söker kommer att attattman
genomförs hosförsvåras åtgärdenutredningen skulle denattav som

finns betydandekontrollen detunderrättas samt att ettom
revisionsig självtutredningsintresse för kontrollen. Det säger att en

utredningsintresse förfinns betydandeinte företas det inte ettom
särskild anledningkontrollen. Vidare torde det oftast finnas atten

påträffas;kommerde handlingar söker attanta att avman
ställsrekvisit inte innebär kravenframgår dettaförarbetena attatt

högtåDet skall kunna befarassärskilt kravet, detär attatt
hosden åtgärden genomförsutredningen skulle försvåras att somav

Sabotageriskenproblem.kontrollen, ställer tillunderrättas om som
revisiontredje f°ar reda påi detta fall i regel inte iligger attatt man

vad tordei han får reda eller den Detskall ske, utan att vem avser.
vill företadet företag Skattemyndigheteninte ovanligt attvara

helt vanligt seriöstför kontrollera någonrevision hos äratt ettannan
det företagföretag fullt berett samverka, medanär att somsom

vinnakontrollen mindre seriöst och skulle ha alltär attattavser
situationen kan detförsvåra skattemyndighetens utredning. I den

skulle försvårasvårt påvisa revisionunderrättelseatt att omvara en
utredningen.

Skattemyndighetenolämpligtframstår överhuvudtagetDet attsom
skulle fullt möjligsituation då revision samverkani i varaen en

för slippatvångsåtgärder enkomskulle vidta atttvungen attvara
vilken rättshandling kontrolleneller avser.uppge vem

denstörande intrång i integriteten förkan också innebäraDet ett
identitet. företagtredje får reda hans Ettgranskade äratt man

deteller får redabetjänt kunderknappast dess attpartnersattav

9 1993/942151 157.Se s.prop.
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Ävenföremål för skatterevision.är revisionsinstitutet endast ärom
instrument för fördjupad skattekontroll inte förutsätterett en som

misstankar oegentligheter, finns det riskstor attom en gemene man
tolkar den omständigheten företag för granskningatt ett utsätts som

företaget inblandat i mindre seriös verksamhet.äratt
Vi finner det bör finnas möjlighet försammantaget att en

Skattemyndigheten underlåta underrätta tredjeatt att man om vem
eller vilken rättshandling revisionen Det bör härvid ankommaavser.

Skattemyndigheten avvägningen mellan myndighetensgöraatt
intresse kunna använda den insamlade informationenatt ettav
relevant tredje intresse redasätt, attmannens av vem
informationen och den granskades intresse dettaattavser av
hemlighålls. Myndigheten bör givetvis också hänsyn tillta att ett
beslut inte underrätta tredje eller vilkenatt man om vem
rättshandling revisionen påverkar den reviderades möjligheteravser

medverka och ställning till hur han skall förhålla sig tillatt ta
kontrollen.

Underrättelsen5.2.3 revisionom

Förslag: Den reviderade skall underrättas revisionen senastom
i samband med revisionen verkställs.att

När i fortsättningen talas överraskningsrevision revisionom avses en
företas den reviderade i förväg fått underrättelseutan att attsom om

revision Skall ske.
Enligt de gällande reglerna skall verkställandet revisionav en

regelmässigt föregås underrättelse till den reviderade. endaDetav en
undantaget finns i andra stycket5 och tvångsåtgärdslagen:§ 7 § om
det finns påtaglig risk den reviderade kommer undanhållaatt atten
eller förvanska det får f°argranskas, inventeras eller besiktigassom
revision i verksamhetslokalen genomföras den revideradeutan att
underrättats revision skall ske.attom

Ett problem med reglerna överraskningsrevision är attom
Skattemyndigheten efter någonavslag länsrätten inte harett av
möjlighet sin ansökan prövad högre instansatt utan attav
överraskningsmomentet går förlorat. Domstolen nämligenexpedierar

tilldomen den enskilde, därigenom får kärmedom skatte-som om
myndighetens ansökan. Problemet föranletthar RSV i sinatt
hemställan omlagändringarföreslå tvångsåtgärdslagenidet skallatt
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det möjligt för länsrätteninföras bestämmelse gör atten som
tillenskilde domstolens dom dessunderlåta underrätta den attatt om

skulle kombineras med möjlighetdomen vunnit laga kraft. Detta en
Förslaget harsekretessbelägga domen, även gentemot part. utsattsatt

sigför stark kritik från flertalet de remissinstanser överyttratsomav
viss förståelse för RSV:sRSV:s hemställan. Kommittén har

överklaga länsrättsdomsynpunkter. praktiskaDen attnyttan enav
gårSkattemyndigheten misteförringas givetvis avsevärt attgenom

prövningenöverraskningsmomentet. Kommittén har dock vid avom
de aktuellaRSV:s förslag konstaterat förslaget attatt trots-

andraåterfinns inomfrågeställningarna och problemen även
inom svenskrättsområden skulle avvika från bestämmelsergängse-

med förslageteventuell ändring i enlighetförvaltningsprocess. En
ocksåsammanhang. kanbör därför utredas i Det nämnasstörre attett
snabbt beskedSkattemyndigheten har viss möjlighet att ett aven

domstolenyrkakammarrätten eller Regeringsrätten att attgenom
interimistiskt beslut.avgörande skall fattai avvaktan slutligt ett

ligger iomgående.yrkande torde domstolen kunna DetDetta pröva
interimistiskt i målet torde föreliggasakens skäl förordnaatt attnatur

avslagsbeslut.så fort domstolen ändra underinstansensöverväger att
skäl föreslå denSammantaget har kommittén inte funnit att av-

RSV förordade ändringen.
ändringfinns dock andra skälDet övervägaatt aven

fårunderrättelse revision. Sombestämmelserna nämntsnyssom om
i förväg företasrevision där den reviderade inte underrättatsen

tvångsåtgärd. ordning kritiserasendast i form Denna ettavav en
med ansökanflertal Skattemyndigheten hela systemetattsom anser

för åtgärd i sigi domstol alltför och tidsödande ärär tungrott en som
vidareberoende snabb hantering. Skattemyndighetema attanserav

iunderrättadet kan finnas behov revisiongöra attatt utanav en
föreligger risk förpåvisa detförväg det inte gåräven attatt enom

tvångsåtgärdförsabotage når till den nivå krävs att ensom upp som
erfarenhetsmässigtSkattemyndigheten oftaskall komma i fråga. vet

sabotagerisk föreligger. Så kananledning misstänkadet finns attatt
branscher där sabotagefallet exempelvis vid kontroll avvara

den situationenförekommit vid tidigare kontroller. Iregelmässigt är
revision underrättelsegenomföradet inte meningsfullt att omen

konkretalltid möjligt beläggaskett i förväg det inte äräven att enom
ocksåMyndigheterna detsabotagerisk i det enskilda fallet. anser-

revisionen inteså fort bedömningen gjortsolyckligt attattvara man
till omfattakontrollenbör i förväg måste atttrappa uppannonseras

integriteti de enskildastvångsåtgärder. intrångetMan attmenar
härigenom blivit nödvändigt.ofta änstörre
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Bakgrunden till de nuvarande reglerna underrättelseom om
revision lagstiftaren velat markera revisionär normalt skallatt att en
bedrivas i samverkan med den reviderade. revisionEn företassom

den reviderade i förväg underrättats revisionutan skall skeatt attom
har innehålla sådant påtagligt element tvång denansetts ett attav
endast bör företas i form tvångsåtgärd. Tvångsåtgärdemaav en
skall klart avskilda från de vanliga revisionsbestämmelsema ochvara
också kringgärdas rättssäkerhetsgarantier, främst i formav av
domstolsprövning.

Vi delar uppfattningen revisionsförfarandet sådant och deatt som
tvångsåtgärder kan tillgripas bör hållas i Vi har visssär. ävensom
förståelse för den synpunkten revision inleds denatt utan atten som
reviderade underrättats i förväg beslutet kan mellangöra gränsenom
frivillighet och tvång otydlig för den reviderade. Den reviderade kan
uppfatta det han hamnat i situation med begränsadeattsom en
valmöjligheter och eventuellt samtycke kan påverkasett attav
Skattemyndigheten har möjlighet vid tillgripa tvång.vägranatt
Liknande situationer kan dock uppkomma i andra skedenäven av en
revision och den reviderade underrättats i förväg.trots Iatt
sammanhanget kan påpekas revision alltid kan skeatt oavsetten om
samtycke lämnas eller inte och samverkansförfarandet haratt
relevans endast i fråga och hur revisionen skall bedrivas.när,om var
En viktig omständighet vissa betydelsefullaär attannan
kontrollmetoder måste användas aviseras i förväg för deutan att att
inte skall bli helt verkningslösa, såsom exempelvis kassakontroller
och lagerinventeringar. Det kan inte rimligt attvara
Skattemyndigheten måste ansöka tvångsåtgärder så fort den villom
företa kassakonlroll. En sådan ordning olämplig frånären
effektivitetssynpunkt, också från integritetsynpunkt. Ettmen
förfarande med tvångsåtgärder torde i vissa fall kränkandevara mer
för den enskildes integritet enkel kassakontroll, genomförsän en som
isamverkan.

Vi det lämpligt och rimligt Skattemyndighetenattanser vara
inom för regler revision i samverkan befogenhet attramen om ges

i vilken ordning den reviderade skallavgöra underrättas om
revisionen -i förväg eller vid verkställigheten, naturligtvis med det
förbehållet denna befogenhet i sig inte innebär tillgripaatt rätt atten
tvång. Det normala förfarandet bör den revideradeattvara
underrättas i förväg, det bör ankomma Skattemyndigheten attmen
i det enskilda fallet så skall ske.avgöra om

Vi föreslår bakgrund det anförda bestämmelsenmot attav om
underrättelse revision i kap.3 9 TL ändras så§ densätt attom
reviderade skall underrättas beslutet revision isenastom om



SOU 1996:79övervägandenAllmänna74

reviderade intedenverkställs. Omrevisionenmedsamband att
kan revisionenunderrättelsen,f°ardå hansig revisionenmotsätter

det däremotOmi TL.enligt reglernai samverkangenomföras
påeller dettillträdemyndighetenrevideradeden vägrarattgenom

skall imöjlig,samverkan inteirevisionframgår ärsätt attannat en
Skattemyndighetentillämpas.tvångsåtgärdslagens reglerstället

deochsituationenbedömningnaturligtvismåste göra aven
Sakligaframför.revideradedeneventuella argument som

revideradeför detföreträdarenexempelvisinvändningar, attsom
viktigtskall ielleraffärsförhandlingarsitter iföretaget väg ett

myndighetenförstrespekteras. Detkundbesök, normaltbör är om
dröjsmålfara isabotagerisk ochföreliggerfinner det ettatt som

så kanpåfår fattas. Endasttvångsåtgärdbeslut sättinterimistiskt om
skallinterimistiska beslutetomedelbart. Detverkställasrevisionen

tvångsåtgärdslagenbeslut enligtinterimistiskaallaliksom --
underställas prövning.länsrättensomedelbart

förutsättningardegivetvis upplysasreviderade skallDen somom
och hansrevisionengenomföraskall fåmyndighetengäller för att

sker dettahärmed. Idagsambandiskyldigheterrättigheter och
f°arrevisionbeslutetmedreviderade tillsammansdenatt omgenom

dettagivetVi förrevisionsreglema.broschyr återger atttarsomen
fortsättningsvis.skekommer ävenatt

iskall skeinteunderrättelsefatta beslutBefogenheten attatt om
revision.beslutetden fattartillkommaförväg bör omsom

tvångsåtgärdslagen,inågon ändringinnebär inteVårt förslag utan
beslutöverlämnandebestämmelseändring TL:sendast avomaven

taxeringsrevision.om
skattemyndighetensförbättrasändringenföreslagnaGenom den

revisioner.inledaeffektivtochresurssnåltmöjligheter på sättatt ett
iKontrollen blirlätthanterliga.smidigare ochReglerna blir mer

denenskilde eftersomför dendramatiskmindremånga situationer
naturligt inslag ikontroll,rutinmässigkaraktärenfår ett enav en

möjlighetersamtidigt bättref°arSkattemyndighetenskatteutredning.
detbedömningenförunderlagriktigtskaffa sig ettatt omav

lättarehärigenomoch kantvångsåtgärderföreligger behov av
tvångsåtgärder i onödan.tillundvika att ta

självSkattemyndighetenordning därkan tilläggasDet att en
förväg elleriunderrättelseföregåsskallrevisionavgör enavom en
kommitténrevisionsreglerländerflertalet definns iinte varsav
Tyskland,Finland,Danmark,inämligen Norge,undersökt,

Österrike, och USA.Nederländema
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Återlänmande handlingar vid konkurs5.2.4 av

Om den reviderade i konkurs revisionenFörslag: närsatts
avslutas skall Skattemyndigheten lämna Omhändertagnaöver
handlingar till konkursförvaltaren. Skattemyndigheten skall
skriftligen handlingarnaunderrätta den reviderade attom
lämnats till konkursförvaltaren.

Enligt kap. skall räkenskapsmaterial och andra3 12 TL§a
handlingar ochöverlämnats till revisorn så möjligtsnartsom som

blirrevisionen avslutats återlämnas till den reviderade. Detnärsenast
allt vanligare konkursförvaltare begär de handlingaratt att ut som
berör konkursboet direkt från Skattemyndigheten efter avslutad
revision. Med hänsyn till nyssnämnda bestämmelse råder det
osäkerhet Skattemyndigheten kan bevilja sådan framställan.om en

har föranlett RSV hemställa lagändring. VerketDetta att om en anser
bör framgådet klart lagen konkursförvaltare har rättatt att attav

efter avslutad revision frånräkenskapshandlingar direktut
skattemyndigheten. Verket föreslår det i ovannämnda lagrumatt tas
in bestämmelse med följande lydelse:en

Har reviderade försatts skallden i konkurs handlingarnanär
återlämnas det,skall, konkursförvaltaren skriftligen begärom
Skattemyndigheten handlingarna till denne.överlämna
Skattemyndigheten skall skriftligen underrätta den reviderade om

handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren. Haratt
konkursförvaltaren handlingarna tillöverlämnat
Skattemyndigheten skall handlingarna alltid återlämnas till
denne.

skallVi följande bedömning. Enligt kap. konkurslagen7 12 §gör
förvaltaren ochhand gäldenärens bo med de böckersnarast ta om

handlingar såledesandra boet. Gäldenären skallrörsom
överhuvudtaget handlingar. dåinte förfoga dessa Det äröver

avslutadnaturligtvis inte lämpligt Skattemyndigheten efteratt
revision återlärnnar handlingar rörande konkursboet till gäldenären.

framgå stället skallDet bör direkt lagen dessa handlingar iattav
överlämnas till konkursförvaltaren. visserligen förekommakanDet

Skattemyndigheten också hañ tillgång till sådana handlingaratt som
inte direkt konkursboet och således inte skall handrör tas avom
förvaltaren. konkursförvaltarenDet bör dock ankomma göraatt
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ellerbedömningen huruvida handlingarna i fråga berör konkursboet
inte. Därför lämpligen samtliga Omhändertagna handlingarbör

vidarebefordrar föröverlämnas till konkursförvaltaren, i sin tursom
konkursboet icke relevanta handlingar till gäldenären.

RSV föreslår handlingarna skallförutsättningen föratt att
överlämnas till konkursförvaltaren skall denne göratt envara
skriftlig framställan härom. Bakgrunden till detta förslag synes vara

inte vill Skattemyndigheten skall åläggasatt att ettman
utredningsansvar, det alltför i varje enskiltskulle betungande attvara
fall undersöka den reviderade försatts i konkurs.om
Skattemyndighetens möjligheter reda konkurs föreliggeratt ta om
torde konkursförvaltarens möjligheter redadock bättre än att tavara

skallrevision pågår. Enligt konkursförordningen12 §om
nämligen tingsrätten sända kopia kungörelsengenast omen av
konkursbeslutet Skattemyndigheten noteringtill bl.a. görsom en, åtgärd föri skatteregistret. torde därför tämligen enkelDet vara en

fastställakontroll skatteregistretSkattemyndigheten iatt genom en
huruvida reviderade försatts i konkurs. Till detta kommerden att

revision så godrevisorerna rimligtvisefter genomförd haren en pass
inblick i den reviderades verksamhet de kan sluta sig tillatt om en

intekonkurs aktuell. Konkursförvaltaren har givetvisär samma
kontrollmöjligheter. detta kan emellertid i sin invändasMot tur att
det finns viss eftersläpning vad gäller registreringen konkurseraven
i skatteregistret, till vecka efter konkursbeslutetdet kan ta upp en
innan registrering emellertid också invändasskett. Det kan att
konkursförvaltarens han fått uppdraget inteförsta uppgift sedan
rimligen kan huruvida revision pågår. Det kanundersökaattvara
säkerligen konkursförvaltaren hunnit klaravecka innanänmer en

förde brådskande uppgifterna. Faran Skattemyndighetenmest attav
återlämnar handlingarna därför sannolikt itill gäldenären är större ett

konkursförvaltaren skallbygger görasystern att ensom
framställan. Sammantaget därför det framståratt som meranser
rimligt Skattemyndigheten åläggs kontrollera huruvida denatt att
reviderade försatts konkurs.i
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Befogenhet och5.2.5 att ta apparaturvaruprov prova

Förslag: Revisorn skall vid taxeringsrevision ta prov varor
och kassa-, räknar- och tekniskmätapparatur samtprova annan
utrustning.

Vid taxeringsrevision f°ar revisorn enligt kap. granska3 11 TL§en
räkenskapsmaterial och andra handlingar verksamhetenrör omsom

inte skallde undantas. f°ar vidare inventeraHan kassan, granska
lager, maskiner och inventarier besiktiga lokaler och byggnadersamt

används i verksamheten.som
Vid revision uppkommer ofta behov kontrollera huratten av

kassaapparater och exempelvis vågar, ärapparatur,annan som
inställda. Det kan också, särskilt vid bruttovinstberälcningar,
uppkomma behov Som exempel kan nänmasatt taav prov varor.

vid granskning restaurangnäring kan behöva kontrolleraatt man av
hur mycket i glasen, hur portionerstorasom ryms man serverar
eller vikten pizzadeg. Det oklart sådan befogenhet kanär om en

följa 3 kap. Vi föreslår därförll TL. lagrummet§ attanses av
förtydligas så revisorn f°arsätt ävenatt ta prov varor som
används, säljs eller tillhandahålls i verksamheten ochsättannat

kassa-, räknar- och tekniskmätapparatur samt utrust-prova annan
mng.

Befogenheten torde i normalfallet inte orsakaatt ta prov varor
den reviderade några beaktansvärda kostnader. Om så dock skulle

fallet, bör den reviderade givetvis erhålla ersättning.vara
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löpande beskatt-uppgift detFöreläggande5.2.6 omom
ningsåret

kontrolluppgiñ f°arföreläggandeEttFörslag: även avseom
beskattningsåret.uppgift det löpandeom

kontrollera detmöjlighetdet bör finnasKommittén attatt enanser
därför, iKommittén harhandlingar.beskattningsåretslöpande
ändamål.skall för dettaföreslagit revisionavsnitt 5.2. görasatt

löpande beskatt-fråga detheller då dettorde dock inteDet är om
forrevisiongenomföranödvändigtningsåret alltid attatt envara

införasdärför det böruppgifter. Kommitténfram relevanta attanser
utfärda föreläggan-det möjligti LSKbestämmelse ettgör attsomen

beskattningsåret.uppgift löpandebeträffande detde även om

Tredjemansföreläggande5.2.7

självdeklarationandra stycket lagenkap.Förslag: 3 50 § oma
upphävs.och kontrolluppgiñer

SkattemyndighetenLSK fårförsta stycketEnligt kap.3 50 §a
mellanrättshandlingkontrolluppgiftenskild lämnaförelägga att om

ingått rättshandlingen.vilken hanoch den medden föreläggssom
i ställetföreläggskan denEnligt andra stycket lagmm somsamma

förfogande förskattemyndighetenstillnödvändiga handlingarställa
måste lägga nedhanföreläggandet medförgranskning, ettattom

för fullgöra det.betydande arbete att
praktikenibestämmelseutförs enligt dennakontrollDen ärsom

kontrollenhurbestämmelsertredjemansrevision. Närmare omen
detlämpligtdet intevår bedömningskall till saknas. Enligt är att

i praktikenåtminstonebestämmelse någoti LSK finns ärsomomen
revisionsreglerna ivid sidanliggerform revision, omsomen av

inte blirbestämmelsenifrågasättaskan ocksåtaxeringslagen. Det om
tredjemansrevi-bestämmelseråterinförandeöverflödig vid ett omav

väljerSkattemyndighetentaxeringslagen. Vi förutsättersion i attatt
förelagtsdenrevisionhämta in uppgifterna somomgenom en
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innebäraskulleföreläggandetfullgörandetinvänder att av
kostnader.arbete ellerbetydande

upphävs.LSKandra stycketkap. 50 §föreslår därför 3Vi att a

Tvångsåtgärdema5

Inledning5.3.1

synpunkterframförtsskattemyndigheterhar från flertalDet ett
mellanmed klarsådantvångsåtgärdslagen. Strukturen gränsensom

ochitvångsåtgärdertillämpningrevision i samverkan och ansesav
docki domstolmed ansökantördelaktig. Systemetför sig ansesvara
riskpåtagligrekvisitetVidareoch tidsödande.tungrott ansesvara

interimistiskafattaMöjlighetenbevisning.ställa för höga krav att
vadlikasabotagerisken kanfor begränsad;beslut storvaraanses vara

beträffandebesiktigasellerinventerasgäller sådant kan somsom
önskemåletframförskattemyndigheterhandlingar. Flera att

överrasknings-få fatta beslutskallSkattemyndigheten själv om
domstolmed prövningen iproblemrevision. konkret ärEtt att

ansökanavslagöverklaga länsrättensskattemyndighetens rätt att
dendelgerurholkas länsrättenöverraskningsrevision attgenomom
gåtthar därigenomövcrraskningsmomentetsinenskilde dom;

ändraruppstår högre instansproblemYtterligareförlorat. när ettett
då upphäverexempelvis domstolenverkställt beslut,redan ett

vara handlingarinterimistiskt denaturliga tordebeslut. Det att
alloch inteomhändertagit återlämnasSkattemyndigheten attsom

information förstörsinsamlad
o Detounder sägerTvångsåtgärdslagen har tillämpats snart tva ar.nu

Än såutvecklas.hunnitharintesjälvt någon fast praxissig ännuatt
avseendedomendastmeddelathar Regeringsrättenlänge en

förföremålvarittotalthartvångsåtgärder. Tvångsåtgärdslagen sett
erfarenhetNågonsjuttiotal fall.prövning i bara idomstol störreett

därförpå.tillbaka Detfalladärför intereglerna finns det attav
riktarskatteförvaltningenkritik motdel dentänkbart att somaven
innebörd.reglemasi tveksamhetbottnarlagstiftningen om

fram-förhållandenocksåhar dock belystSkatteförvaltningen som
5.2.3i avsnittredanharproblematiska. Kommitténstår som

överraskningsrevi-samband medharfrågeställningarbehandlat som
interimis-bestämmelsenskälfinnsDetsionen. överäven att omse



80 Allmänna överväganden SOU 1996:79

tiskt beslut samt utformningenatt ompröva riskrekvisitet.av
Slutligen bör grund återinförandet tredjemansrevisionenav av
särbestämmelsema tvångsâtgärd vid tredjemanskontrollom
upphävas.

Behovet omprövning grundas främst effektivitets-av
Ävensynpunkter. rättssäkerhetshänsyn kan emellertid åberopas för

viss ändring: enligt kommitténs mening bör proportionalitets-
principen komma tydligare till uttryck i första5 § stycket
tvångsåtgärdslagen.

Det kan i sammanhanget det pågårnämnas utredningatt en
beträffande de svenska skattereglemas förhållande till artikel den6 i
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande frihetema. Dessa överväganden
berör några lagrurn i tvângsåtgärdslagen. Frågor rörsom
anpassningen till artikel 6 utreds dock utredarem;särskild detav en
arbetet ligger utanför kommitténs område.

5.3.2 Riskrekvisitet

Förslag: Rekvisitet påtaglig risk med rekvisit,ersätts ett nytt
särskild risk.

RSV framhöll i sitt remissvar Rättssäkerhetskonunitténsöver
betänkande det angeläget beviskravenatt avseendeatt påtagligvar
risk inte så högt det i praktikensattes skulleatt bli omöjligt att
genomföra sådana överraskningsrevisioner nödvändiga förär attsom
förhindra bokföring ochatt material undanhållsarmat eller
förvanskas.

Några skattemyndigheter har i sina på kommitténs enkätsvar
anfört de krav ställs föratt överraskningsrevisionatt skall fåsom
företas har alltför högt. Det har ocksåsatts anförts det förefalleratt
finnas motsättning mellan lagtexten och kommentarerna ien
förarbetena.

Det kan inledningsvis konstateras lagstiftaren inte haft föratt
avsikt lägga ribban föratt sabotagerisk skallnär föreliggaanses
särskilt högt. Av förarbetena framgår med uttrycketatt man

lo Skattekontrollutredningen, Fi 1995:05.
Prop. 1993/94151 102s.
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frågadet skallpåtaglig risk inte att merom envaraavser
i detbeläggasrisken skall kunnarisk, endastöverhängande attutan
i detomständighetnågon konkretbör finnasenskilda fallet. Det

ocksåLagstiftarensabotagerisk.fallet talar förenskilda nämnersom
tvångsåtgärdenviktenproportionalitetsprincipen dvs. attatt av-

haråtgärden innebärskall det intrång eller storuppväga sommen -
börmisstankeden gradbetydelse för bedömningen somavav

liksomundandragandenbefaradevad gäller storlekenkrävas, bl.a.
kontrollåtgärder.möjligheten till alternativa

kanomständigheterockså givit exempelLagstiftaren har som
sabotagerisk, hothot eller förtäcktanämligentyda på omanses

samband medaktivitet inervositet eller ökadpåtagligsabotage,
tillförgranskning, grundenföreståendevetskap vägranattom

endast kanrimlig ellersamverkan inte framstår sättettses somsom
försökerföreträdaredesstid, bolaget ellervinna sättannatattatt

medtransaktioneromfattandesina skyldigheter,undandra sig
ellerägarförhållandenkonstrueradeelleroseriösa företagare, oklara

skatteundandraganden. Detavanceradetecken omfattande eller
den skalluttömmande;uppräkning intedennabör observeras äratt

ses föreliggakandetexempliñeringendast när ansesavsom en
sabotagerisk.omständigheter tydersom

kommithur reglerna harockså fästas vidAvseende bör givetvis
tvångsåtgärdslagenshartillämpas i praktiken. Som nämntsatt ovan

samtligasjuttiotal fall.i Ibestämmelser tillämpats näraett avnog
föreliggeråberopat detskattemyndighetemamål hardessa att

framgårgenomgång domarnapåtaglig risk för sabotage. Vid aven
till sinutsträckning fått bifallskattemyndighetema idet storatt

sin ansökanfått avslagskattemyndighetenansökan. Totalt har
tioungefäruppfyllt iinte hargrund riskrekvisitet ansettsatt varaav

harkrav bevisningockså domstolarnasmål. framgår dockDet att
domstolenså vitt framgår domarnanågra fall harvarierat. I av --

grunduppgivit polisengranskningsledaren harnöjt sig med attatt
spaning detskatteundandraganden genomförtmisstankar motomav

gjortförsäljningslokaleraktuella bolagets samt att enman
försäljningen ochgenomsnittligaavstämning mellan den redovisade

beräknade försäljningen. Ipolisens uppgiftergrundvalden ettav
restföringskönstaxering,deklarationer ochfall har uteblivnaannat

registreringansökanunderlåtelseskatteskulder ochför göraatt om
inteoch avgiftsanmälanoch skatte-mervärdesskatt utgöratill ansetts

så olikatillkunnat kommatvångsåtgärd. Att domstolarnagrund för

Z Id. 154.s.
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slutsatser beträffande riskrekvisitet beror naturligtvis i utsträck-stor
ning på det inte har hunnit utvecklas någonännu praxis påatt
området. Fast praxis kan uppstå först sedan Regeringsrätten prövat
frågor tvångsåtgärder. Därför den hittills enda domärom som- -
Regeringsrätten meddelat beträffande tvångsåtgärder stortav
intresse. det måletI åberopade Skattemyndigheten dels detatt
aktuella bolaget, drev pizzeria, vid taxeringama 1993 ochsom en
1994 redovisat bruttovinst avvek markant från vad ären som som
normalt i branschen, dels det bl.a. polisspaning framkom-att genom
mit uppgifter tydde arbetskraft anlitats. Skattemyn-att svartsom
digheten åberopade också med utgångspunkt i uppgifteratt man som
framkommit vid polisens spaning räknat fram omsättningen föratt
januari februari 1995 den redovisade omsättningen för deöversteg-

föregående redovisade perioderna med mellan 20 och 80sex procent.
Skattemyndigheten åberopade vidare bolaget inte inkommit medatt
uppbördsdeklarationer för februari och 1995 och attmars en
kontantberäkning vid 1994 års taxering visade underskott för
delägarna. Länsrätten och kammarrätten farm inte skattemyn-att-
digheten visat det förelåg grund för tvångsåtgärd och lämnadeatt
skattemyndighetens ansökan bifall. Regeringsrätten fannutan
däremot riskrekvisitet uppfyllt och biföll ansökan.att var

Regeringsrättens dom kommer givetvis vägledande föratt vara
bedömningen påtaglig risk skall föreligga. Man måstenärav anses
dock hålla i minnet Regeringsrätten inte sitt avgörande haratt genom
fastställt någon nedre för påtaglig risk skall föreligga;gräns när anses
den enda slutsats kan dra grund för tvångsåtgärderär attman
föreligger då bevisningen har den styrka den har i det mål som
Regeringsrätten avgjort.

Det således i dagsläget inte helt lätt med utgångspunktär i denatt
praktiska tillämpningen bedömning hur krav pågöra storaen av
bevisning riskrekvisitet ställer.

harDet emellertid också riktats viss kritik själva utformning-mot
riskrekvisitet. Det har framkommit den angivnaatten av ovan

exemplifieringen i förarbetena några tillämpare har uppfattats så,av
påtaglig risk för sabotage inte föreligger inte risk för omfat-att om

tande eller avancerade skatteundandraganden påvisats föreligga.
Såsom lagsstiftaren endast någranämnts exempelattovan avser ge
på situationer kan tyda sabotagerisk föreligger. Detatt ärsom

13Regeringsrättens dom den 28 september i1995 mäl 3122-1995.nr
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praktiken hariuttalandettillfredsställandenaturligtvis inte attdock
reglemasbegränsningomotiveradtolkaskommit avatt ensom

utfonn-nuvarandeframstår denhärtillhänsynMedtillämplighet.
därförföreslårVilämplig. attmindreriskrekvisitetningen somav

risk.särskildrekvisit,medriskpåtaglig annatrekvisitet ettersätts
skallföreliggaskallsabotageriskförFörutsättningen att anses

fallet. Deenskildai detbeläggasrisk kanfortfarande attvara
i desabotageindikationexempel påomständigheter nämns somsom

teckenallakan attförarbetsuttalandena utgöranänmdaovan
detpåpekasdockbörföreligger. Det attför sabotagesärskild risk

elleromfattandetyderteckenfinnsdetkrävsgivetvis inte att som
skallrisksärskildskatteundandraganden foravancerade att anses

dåföreliggasabotagerisk kan ävengradhöghanden. Enför avvara
omfattning.mindreskatteundandragandenfrågadet är avom

förrisksärskildtydakanomständigheter attYtterligare som
anmärk-fåtttidigarerevideradedenkanföreliggersabotage attvara

handeklaration,ellerredovisning attsintyngd påvissningar av
revideradedetteckenfinnsdeteller attskönstaxeringaråsatts att

avsnittframgårSomtillgångar.påhållerföretaget tömmas avatt
tvångsåtgärderreglernasärskildadekommitténföreslår5.3.6 att om

föreslårtillhänsynMed ettupphävs.tredjemanskontroll attvid
dettredjemansrevisionbestämmelseråterinförande anseromav

skillnadennuvarandedenupprätthållamotiveratsakligtinte attvara
ochtredjemanskontrollvidriskbedömningarnamellan annan
skillnadtillhärigenom motkommersärskild riskRekvisitetkontroll.

tredjemansrevisioner.vidbetydelseriskpåtaglig ävenrekvisitet att



84 Allmänna överväganden SOU 1996:79

5.3.3 Förtydligande § första5 stycket tvångsåtgärds-av
lagen

Förslag: första5 § stycket lagen särskilda tvångsåtgärder iom
beskattningsförfarandet utfonnas så det tydligare framgåratt att
revisionen får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler
bara i de delar den inte svårighet kan genomföras påutan annan
plats.

5 första§ stycket tvångsåtgärdslagen lyder:

Revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även om
den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det, revisionen inteom

svårighet kanutan genomföras på någon plats. Detsamma gällerannan
den reviderade inte medverkar föreskrivetpå ellerom det finnssätt, om

påtaglig risk han kommer undanhållaatt eller förvanskaen att det som
får granskas, inventeras eller besiktigas.

Tanken revision iär den revideradesatt verksamhetslokaler mot
dennes vilja skall företas endast handlingarna inte utanom
svårighet kan granskas någon plats; intrång i den granska-annan
des lokaler får ske endast det nödvändigt.när I förarbetenaär görs
följande förtydligande:

Kraven propoitionalitetpå i gäller4 § både för åtgärden huvudöverom
skall företas ochtaget för hur den skall bedrivas den tid åtgärdensamt

får Detpågå. tänkbart åtgärdernaär t.ex. i verksamhetslokalemaatt kan
begränsas till inventering och besiktning, medan handlingarna granskas
på plats. En möjlighet granskningsledaren i visstannan är attannan ett
skede revisionen bedriver granskningen i lokalerna för sedanav att
fortsätta kontrollen på plats. Detta kan nödvändigt fört.ex.annan vara

granskningsledarenatt skall kunna bilda sig uppfattning bokfö-en om
ringsrutiner och bokföringens tillförlitlighet. Beslut granskning iom
verksamhetslokalema kan begränsas till viss tid.även Skulle gransk-
ningsledaren märka tiden inte räcker till, kanatt han ansökasenare om

beslut. Förhållandenaett nytt kan mycket skiftande och därförvara
fordras domstolen eller vid interimistiskaatt beslut granskningsledaren

4 Prop. 1993/94151
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revisionendelarrevisionen ellernödvändigheten att avprövar avnoga
verksamhetslokalema.igenomförs

verksamhets-igenomförasskall fårevisionensåledesAvsikten är att
genomföraskansvårighetdelar den intedelokalema utani annan

tillkommittydligttillräckligtdettaifrågasättaskanplats. Det om
vilkamål idesamtligaiDomstolama haruttryck i lagtexten. av

revisionentvångsåtgärdslagenenligtskett 5prövning § sett som en
iskall fåhela revisionenhuruvida görassåledeshelhet och prövat

iblandSkattemyndigheteninnebärverksamhetslokalema. Detta att
ansöktdenbefogenheterfåttdomstolens dom änstörre omgenom

proportionalitetsprincipen.enligtfåeller bort
stycketförsta5föreslår §anfördadettillMed hänsyn attovan

delarf°ar, i derevisionså,utformasi ställettvångsåtgärdslagen att
genomförasplats,genomförassvårighet kaninteden utan annan

verksamhetslokalerrevideradesi den etc.

fårbeträffande det5.3.4 Tvångsåtgärd provassom

då sabotage-vidtaskunnaskallTvångsåtgärd ävenFörslag:
gäller detrisken provas.som

tvångåt-enligtåtgärd 5 §grund försabotageriskDen utgörsom
undan-kommerrevideradedensålunda:beskrivs attgärdslagen att

besiktigas.ellerinventerasgranskas,fårförvanska dethålla eller som
undan-revideradedengälladock likaSabotagerisken kan gärna att

fårskattemyndighetenförvanskar sådana tahåller eller somvaror
därförföreslårprovas.Vifårsådan atteller apparatur somavprov

sabotagerisk kansådansåändrastvångsåtgärdslagen även5 § att
tvångsåtgärd.förgrundutgöra

förstörsmaterialetvid risk5.3.5 Tvångsåtgärd att

särskildalagenoch 6i 5BestämmelsernaFörslag: om
såändrasbeskattningsförfarandet sätt atttvångsåtgärder i

förvanskandeochundanskaffandesåvälkansabotagerisken avse
material.relevantförstörande avsom
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Bestämmelserna i 5 och 6 tvångsåtgärdslagen§§ sikte på detar
situationer då det föreligger risk för sabotage det relevantaattgenom
materialet undanskaffas eller förvanskas. Utredningen kan dock
givetvis också saboteras materialet förstörs. Vi föreslårattgenom
därför tvångsåtgärd skall kunna vidtas då risken gälleratt även
förstörande materialet.av

5.3.6 Interimistiska beslut

Förslag: Interimistiskt beslut skall fattas det finnsom en
särskild risk handlingar betydelse för kontrollen eller detatt av

får inventeras, besiktigas eller undanskaffas,som provas
förvanskas eller förstörs innan länsrätten kan fatta beslut.

Enligt 15 tvångsåtgärdslagen får§ granskningsledaren fatta ett
interimistiskt beslut det föreligger påtaglig risk handlingarattom en

har betydelse för kontrollen undanskaffas eller förstörs innansom
länsrätten kan fatta beslut.

Förutsättningen för granskningsledaren skall fattaatt ett
interimistiskt beslut således det föreligger sabotageriskär att en
beträffande relevanta handlingar. Om risken däremot gäller kassa,att
lager, inventarier eller det får undanskaffas eller förstörs,som provas
finns det inte någon möjlighet för granskningsledaren snabbtatt
ingripa med interimistiskt beslut. Detta naturligtvis inteett är
godtagbart. Sabotagerisken torde minst lika beträffande detstorvara

kan inventeras, besiktigas eller beträffande hand-som provas som
lingar. föreslårVi därför 15 tvångsåtgärdslagen§ ändras på såatt sätt

interimistiskt beslut kan fattas det föreligger sabotageriskatt om
beträffande handlingar har betydelse för kontrollen eller detsom som
får inventeras, besiktigas eller Vidare bör sabotageriskprovas.
naturligtvis kunna föreligga vid risk för förvanskningävenanses av
relevant material och inte bara då det fråga undanskaffandeär om
eller förstörelse materialet.av
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5.3.7 Tvångsåtgärd vid tredjemansrevision

Förslag: lagen särskilda tvångsåtgärder i beskatt-10 12 om-
upphävs.ningsförfarandet

tvångsåtgärdslagen angående ochBestämmelserna i 5 9 revision-
eftersökande och omhändertagande handlingar sådanav avser
granskning för reviderades förelagdessker kontroll den ellersom av

deklarations- uppgiñsskyldighet. finnseller I 1210 §§egen -
bestämmelser tredjemanskontroll. Enligt får skattemyndig-10 §om
heten företa granskning hos tredje föregående förläggandeutanman

det finns särskild anledning handlingar betydelseatt anta attom av
för kontrolluppgiftsskyldigheten påträffas kankommer och detatt
befaras utredningen detskulle försvåras föreläggandeatt ett samtav

Åtgärdenfinns betydande utredningsintresse för kontrollen.ett
omfattar befogenhet eñersöka och omhänderta handlingar.även att
Granskningen f°ar inteske i verksamhetslokalema granskningom

svårighet kan ske plats. I praktiken den åtgärdärutan somannan
får vidtas enligt tvångsåtgärdslagen överraskningsrevisionl0 § en
hos tredje får företasDen dock endast hos sådan tredjeman. man

f°ar föreläggas lämna kontrolluppgift.attsom
föreslårKommittén i avsnitt tredjemansrevisionsinstitutet5.2.2 att

skall återinföras. och med detta återinförande torde det inte längreI
finnas behov tvângsåtgärd direkt till denknutetärav en som
situation då föreläggande inte lämpligt. iBestämmelserna 5ärett -

bör omfatta tredjemansrevision. föreslår därför8 Vi§§ även att
särbestämmelsemai upphävs.10 12-
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5.3.8 insamlade informationenDen

Om länsrätten finner interimistiskt beslutFörslag: att ett Om
tvångsåtgärd inte skall bestå, skall de Omhändertagna handling-

återlämnas och övriga insamlade uppgifter förstöras.arna
Om länsrätten ändrar beslut tvångsåtgärd helt ellerett Om

delvis, handlingarskall besluta Omhändertagna skallrätten att
återlämnas ioch övriga insamlade uppgifter förstöras den mån
länsrättens beslut föranleder det.

finns i uttryckliga bestämmelserDet tvängsåtgärdslagen ett ompar
vad beslutskall ske med insamlade uppgifter ett Omsom Om
tvångsåtgärd eller upphävs. stycket skall deändras Enligt 15 andra§
insamlade uppgifterna förstöras länsrätten finner interirnis-att ettOm
tiskt beslut inte skall bestå. Enligt andra stycket får länsrätten,29 §

den ändrar granskningsledarens beslut enligt helt eller delvis,6 §Om
besluta bestäm-insamlade uppgifter skall förstöras. Ytterligareatt
melser finns Avsikten dock handlingarna alltidinte. torde attvara
skall återställas delvis, sigdå beslut upphävts helt eller detett vare
sker i länsrätten i högre instans. så skall ske vid länsrättseller Att
ändring interimistiskt beslut granskningsleda-beslut eller annatav av

framgår speciahnOtive-l993/94zl5l och 163159ren av prop. ss.
ringen till och kommitténs uppfattning bör detta15 29 §§. Enligt

föreslår därförkomma tydligare till uttryck i lagtexten. Vi ett
skallförtydligande i andra stycket; Omhändertagna handlingar15 §

återlämnas och förstöras. föreslårövriga insamlade uppgifter Vi
vidare andra stycket utformas enligt följande: Om länsrätten29 §att
ändrar tvångsåtgärd eller delvis skall beslutabeslut helt rättenett Om

Omhändertagna handlingar skall återlämnas och övrigaatt att
insamlade uppgifter skall den mån länsrättens beslutförstöras i
föranleder föreslår också i tvångsåtgärdslagendet. Vi det ävenatt-

överlämnasinförs bestämmelse enligt vilken handlingarna skallen
konkurs dåtill konkursförvaltaren den enskilde försatt iärOm

handlingarna skall återlämnas.
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5.4 Undantagande handlingar ochav

uppgifter

Kommittén lämnar inte något förslag till ändring reglernaeget av
undantagande handlingar och uppgifter, förordar denom av men

ändring bestämmelserna beslagsförbud i rättegångsbalkenav om
Polisrättsutredningen föreslår.som

Enligt de regler gällde före den juli1 1994 hade revisorn rätt attsom
del handlingar betydelse för revisionenta denävenav som var av om

reviderades skulle iaktta tystnad deras innehåll. Undantagan-som om
de handling kunde ske endast det farms synnerliga skäl härför.av om
Detta fallet beträffande undantagande handling frånävenvar av
föreläggande. Rekvisitet synnerliga skäl tillämpades tämligen
restriktivt. Samtidigt Skattemyndigheten således hadesom en
vidsträckt befogenhet del sådana handlingar och uppgifteratt ta av
för vilka tystnadsplikt rådde, möjligheterna informationattvar

beslag och editionsförelägganden enligt rättegångsbalkengenom mer
begränsade. innebarDetta sådana handlingar inte omfattadesatt som

editionsplikten vid skattemål i domstol och inte heller kundeav som
i beslag vid husrannsakantas under förundersökning grovtom

skattebedrägeri omfattades taxeringsrevision; de kunde därförav en
också i beslag med stöd bevissåkringslagen.tas Denna ordningav
ansågs inte godtagbar, särskilt med tanke de handlingarattvara

Skattemyndigheten fått tillgång till kunde läggas till grund försom
åtalsanmälan och överlämnas till polisen eller åklagaren.ävenen
Det bakgrund dessa förhållandenär de nuvarandemot av som

reglerna undantagande handlingar och uppgifter tillkommit.om av
Enligt kap.3 13 TL skall den§ enskildes begäran från föreläggan-
de eller revision undantas dels handling inte får i beslagtassom
enligt kap.27 2 rättegångsbalken,§ dels handling med ettarman
betydande skyddsintresse handlingens innehåll grundom av
särskilda omständigheter inte bör komma till någon känne-annans
dom. I det fallet får undantagande dock ske endastsenare om
handlingens skyddsintresse dess betydelse för kontrollen.är större än
Bestämmelserna gäller i tillämpliga delar föreläggandeäven att
lämna uppgifter. Motsvarande regler finns i tvångsåtgärdslagen,
LPP och tullagen. I övriga lagar med förfarandebestämmelser
skatteområdet finns hänvisningar till TL:s regler.
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fårinteuppgifthandling ellerbestämmelsen tasGenom att som
ellerfrån revisionundantasf°arrättegångsbalkenbeslag enligti

vidareinte harSkattemyndighetenuppnåttsharföreläggande att
ochuppgifter polisenochdel handlingar änbefogenheter att ta av

åldagaren.
beslagsförbud hargrundvalundantagandeRegeln avom

omständighe-gällt dendock inteharkritik. Kritikenför starkutsatts
ställetsig iriktarbeslagsförbudet. Kritikentillknutitsregelnattten

beslagsförbud. Dennabestämmelsenutformningen ansesmot omav
ochbokföringshandlingarundanhållernämligen medge att personen

överlämnagranskningmyndighetersfrånmaterial attannat genom
sin advokat.dem till

kommit-ochlagändringarhemställanBåde RSV:s svarenom
reglernagällerdetskattemyndigheterenkät till landets närténs tar,

RSVomständighet.sikte dennauteslutandeundantagande,om
undantagandesålösasskallföreslår problemet ävensätt attatt

skyddsin-handlingensendastskebeslagsförbud skallgrund omav
kontrollen.betydelse fördessänär störretresse

enskildastill dedet hänsynmeningkommitténsEnligt är av
reglernalikformighet mellanrådernödvändigt deträttssäkerhet att

ochhandlingarundantagandeoch reglernabeslagsförbud avomom
bestämmelsernagodtagbartintedock självklartuppgifter. Det attär

undanhållamöjligtdetsådantutformade på är attsätt attär ett
sintilldemöverlämnahandlingaroch andraräkenskaper attgenom

skatteområdet;tillbegränsatemellertid inteProblemetadvokat. är
utformning.måstesigbeslagsförbudet idet är annanensom
Polisrättsu-perspektivi vidarebehandlatshar ocksåFrågan ett av

slutbetänkande föreslagit ändringi sitttredningen, avensom
syftar tilljustbeslagsförbudregler atträttegångsbalkens somom

utredningensEnligtadvokat.parkeras hoshandlingarförhindra att
innehållakandeni beslaginte fåskall egendomFörslag antastas om

elleradvokatexempelvisochmellanmeddelanden enpersonen
kontakterföranlettsharvilkaoch liknande,anteckningardennes av

gällabeslagsförbudetskallVidareanlitat honom.med den som
uppdraget.samband medharsådantendast som

problemetlösningfunnitharPolisrättsutredningen somen
Manskatteutredningssynpunkt.fråntillfredsställandetorde ävenvara

kritiseratsförhållandendetill medkommitha rätta avsomsynes

15 ff.1995:47 358SOU s.
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skatteförvaltningen. skulle i och för sig kunna hävdas det kanDet att
intresse för skattemyndigheten del vissa meddelan-att tavara av av

den mellan den reviderade advokateller förelagde och hans och den
anteckningar. dock självklart just sådana handling-Det är attsenares

måste skyddas beslagstörbud för iörtroendetörhållandetattar av
mellan advokat och hans klient skall kunna bevaras. Denen
eventuella effektivitetstörlust kan uppstå Skattemyn-attsom genom
digheten inte får tillgång fårtill dessa handlingar ses som en
nödvändig eñzergift till tryggandet rättssäkerheten.av

Sammanfattningsvis lämnar kommittén inte något förslag tilleget
ändring reglerna undantagande handlingar och uppgiñer.av om av
Kommittén förordar i stället den ändring bestämmelsernaav om
beslagstörbud i rättegångsbalken Polisrättsutredningen föreslår.som

Övriga5.5 lagändringar

5.5.1 Inledning

Bestämmelser förfarandet vid förutomskattekontroll finns i TL,om
LSK tvångsåtgärdslagenoch också i uppbördslagen, lagen om
sjömansskatt, lagen uppbörd socialavgifter frånLPP, om av
arbetsgivare, ML tullagen. Vidare kupongskattelagenfinns isamt en
hänvisning till regler taxeringsrevision och fordonsskatte-TL:s iom
lagen hänvisning till bestämmelser imotsvarande LPP,en

I detta kapitel de ändringar bör igöraspresenteras som anser
dessa lagar.

5.5.2 Revisionsreglema

Skattemyndighetens1 kontroll skatter och avgifterav

Förslag: ändringar föreslås beträffandeDe taxerings-som
revisioner skall gälla vid revisioner enligt andra lagaräven
skatteområdet.

Vi har i avsnitt föreslagit reglerna taxeringsrevision skall5.2.1 att om
ändras på så fördet åter blir möjligt genomföra revisionsätt att att
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kontroll löpande beskattningsår och tredjemansrevision. Behovetav
periodsvid revision kunna granska löpande års ellerattav

räkenskaper och handlingar kunna genomförasamt attav
ochtredjemansrevision torde hela skatte-överstortvara

avgiftsområdet. skatteområden direkt berörsNär det gäller de som
regler främst mervärdesskatteområdet kan det dessutomEU:sav - -

hävdas möjlighet granska löpande år eller period äratt atten en
förutsättning för Sverige kunna uppfylla sina skyldigheter.skallatt
Som kan skyldighet följer artikel iexempel den 5nämnas som av
rådets förordning 218/92 januari angåendeden 27 1992nummer av

EGTadministrativt samarbete mervärdesskatteområdet L24nr
får vilken tidpunkt1992: behörig myndighet i medlemsstat vid1.2

helst och i specifika fall begära infonnation, varvid densom
tillfrågade tillhandahålla informationen så snabbtmyndigheten skall

möjligt och varje fall månader från mottagandeti inom tresom av
ifrågasättas verkligen kanförfrågan. Det kan skattemyndighetenom

finns iuppfylla detta tillfredsställande med de reglersättett som
mervärdesskatteområdetdag. löpande perioderna omfattarDe

f°arvisserligen endast kalendennånad, tidigare nämntsmen somen
särskilda självdeklarationenmervärdesskatt redovisas i den om

kronor.beräknas uppgå till högst miljonbeskattningsunderlagen en
beskattningsår,Perioden blir då i praktiken lika lång taxeringenssom

det vill normalt och räkenskapsåret lagts kanskesäga ett om om
långt år. Särskilt i dessa fall torde granska denrättän ett attmer en

handlingar förutsättning förlöpande periodens denattvara en
kunna informationen tid.svenska myndigheten skall tillhandahålla i
kunna företa tredjemansrevision förVad gäller behovet att attav
krav, kan konstateras förfarandeuppfylla rådsförordningens detatt

buds med tredjemansföreläggande ofta såi dag står till är passsom
svårt tillhandahållatidsödande kan mycket snabbtdet attatt vara

information.
överhuvudtaget vikt från såvälDet är rätts-av -

säkerhetssynpunkt effektivitetssynpunlct reglernaatt omsom -
möjligaste enhetligförfarandet vid revisioner i mån får en

utformning. förutsättning för regelverket skallDet är att varaen
tanke alltöverblickbart och praktiskt tillämpa, särskilt med attatt

integrerade revisioner, därfler revisioner sker i form så kalladeav
helheten, exempelvis såväl taxerings-inbegripande som
mervärdesskatte- och uppbördsfrågor, beaktas i och sammaen
revision.
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föreslårVi därför det vid revisioner på hela skatteområdetatt
skall möjligt granska löpande beskattningsârs eller periodsattvara
räkenskaper och handlingar företa tredjemansrevision.samt att

Vi har i kapitel också5.2 föreslagit bestämmelsenatt om
underrättelse revisionsbeslut skall utfonnas så densätt attav
reviderade skall underrättas beslutet i samband medsenast attom
revisionen verkställs, Skattemyndigheten vid tredjemansrevisionatt
skall få utesluta uppgift eller vilken rättshandlingom vem
granskningen handlingar rörande konkursbo skall få lämnasattavser,
till konkursförvaltare efter revision vidaresamt att
Skattemyndigheten skall och ochta apparaturVaruprover prova

teknisk utrustning. Vi denna ordning bör gällaatt ävenannan anser
vid revisioner enligt de andra lagarna skatteområdet.

5.5.2.2 Kontroll enligt tullagen

Förslag: revisionEn skall få verkställas hos den reviderade om
han medger det. Revisionen skall ske hos den reviderade hanom
begär det och revisionen kan där betydande svårighet.göras utan
Den reviderade skall underrättas beslutet revision senastom om
i samband med revisionen verkställs.att

Om revisionen företas för granskning denänav annan som
revideras, får tullmyndigheten utesluta uppgift ellerom vem
vilken rättshandling granskningen avser.

Om den reviderade försatts i konkurs handlingar skallnär
återlämnas efter revisionen, skall tulhnyndigheten överlämna
handlingarna till konkursförvaltaren. Tulhnyndigheten skall
skriftligen underrätta den reviderade härom.

lagändringarDe trädde i kraft den julil 1994 omfattade ävensom
mllagens bestämmelser revision. ändringarDessa innebar bl.a. attom
tullmyndigheten i likhet Skattemyndighetenmed inte längre fick- -
företa tredjemansrevision och vid behov bestämma tid och plats för
revisionen. Härefter har dock den dåvarande tullagen upphört att
gälla. ochI med Sverige blev imedlem EU gäller i stället rådetsatt
förordning EEG 2913/92 den oktober12 1992 inrättandetnr av om

tullkodex för gemenskapen EGT 302 19.10 1992, vilkenav en nr
kompletteras den tullagen SFS 1994: 1550. Vid utfonnning-av nya
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nämndaåterfått detullmyndighetenlag hardenna ovanen av nya
beslutatullmyndighetenfårEnligt tullagenbefogenhetema. 70 § om

ellerdeklarations-eller kanrevision hos den är antas varasom
bedriverdentullagstiftningenuppgiñsskyldig enligt samt som

kontrollenbetydelse föruppgiftsådanverksamhet art att avavav
hand-uppgiñtsskyldighet kan hämtasdeklarations- eller urannans

fårtullagenandra stycketEnligtverksamheten. 72 §lingar rörsom
för revisio-tid och platsbehövs bestämmadettullmyndigheten om

verkställas hosskälsärskildaf°ar dock inteRevisionen utannen.
hos denrevisionen skeVidare skalloch kl.enskild mellan kl. 19

därrevisionen kanochhan begär detreviderade göras utanom
svårighet.betydande

kommitténsväl mediBestämmelsen 70 § överensstämmer
utformningentredjemansrevision,återinföra ärförslag ävenatt om

artikeldirektdock härledasUtformningen kanannorlunda.något ur
hosgenomföraskontroll fårförutsättervilkeni tullkodexen,78.2 att

skälyrkesmässigavarje ärdeklaranten eller avperson somannan
varjehosförfarandenaktuellainblandad idirekt eller indirekt samt
dataellerkommersiella dokumentinneharperson somannan

därför inteföreslåraffarssyñe. Kommitténibeträffande förfarandena
i denna del.någon ändring

återinförandeföreslagitframgått inteharKommittén ett avsom
föroch platstidbehov bestämmavidskattemyndighetens rätt att

oförenligt medordning har bedömtssådanrevisionen. En ettvara
samverkanske inormalt skallrevisionerbygger attsystem som

grundläggandeDettaoch skattemyndigheten.reviderademellan den
genomförsrevisionergivetvis också degäller avsomresonemang

tidigarefinns detVidare strävantullrnyndighetema. nämnts ensom
skalltullornrådenaochskatte-, avgifts-påförfarandereglemaatt vara

reglering iannorlundaDärför börmöjligt.så likformiga ensom
nödvändig förframstårdenendasttullagen attaccepteras somom

kankontroller. Detsinagenomföraskall kunnatullmyndigheten
till tullagen,fallet. förarbetenaså Iifrågasättas är prop.om

kommenteratsstycketandrabestämmelsen i 72har §1994/95134,
följandeoch då154,specialmotiveringen,i sätt:endast s.

fårrevisioneni nuvarande tullagstycket 77 §andra attI sägsav
iArtikeldet. 78.2denne medgerrevideradehos denverkställas om

ingetdocktullag,gällande svenskaf.n.liksomtullkodexen, gör
lokalerandraellergranskning i deklarantensförbehåll för att personers

förevarandestycket iandrade medger detta. lendastskall företas om
tullmyndigheten,bestämmelsedärför finnasparagraf bör att omomen
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det behövs, får bestämma tid och plats för revisionen. Därvid bör finnas
bestämmelse granskning inte särskilda skäl fåratt ske hosutanen om

enskild mellan kl. och19 kl. innebärDetta tillåtergång ordningen en
gällde före den julil l994.som

Lagändringen har således gjorts för det har nödvän-att ansetts vara
digt för anpassningen till tullkodexen. artikelI i78.2 tullkodexen
uppdras dock endast för tullmyndighetens kontroll iramama
efterhand deklarationer. Artikel lyder78.2 följer:av som

Tullmyndighetema fär, efter de fiiort och för försäkraatt attvarorna
sig riktigheten de i deklarationen lämnade uppgiftema, kontrolle-om av

de kommersiella dokument och data import- och exportför-ra som avser
farandena för i fråga eller de efterföljande kommersiellavarorna
förfaranden berör Denna kontroll får genomföras hossom varorna.
deklaranten och hos varje yrkesmässiga skäl ärannan person som av
direkt eller indirekt inblandad i nämnda förfaranden hos varjesamt

innehar nämnda dokument och data i añärssyñe.annan person som
Tullmyndighetema fär också undersöka dessa fortfarandevarorna om
kan uppvisas.

Den utformningennärmare förfarandereglema, hur och i vilkenav
ordning kontrollen skall ske, har överlåtits till de enskilda länderna

besluta.att
Enligt kommitténs mening förutsätter anpassningen till tull-

kodexen inte det i tullagen finns bestämmelseatt tullmyn-atten om
digheten vid behov får bestämma tid och plats för revisionen.
Tullmyndigheten är Skattemyndighetensättsamma som- -
tillförsäkrad möjlighet genomföra kontrolleratt den revidera-en utan
des samtycke inom för tvångsåtgärdslagen.ramen

framhållasDet bör den befogenhet tullmyndighetenatt har att
vid behov bestämma tid och plats inte innebär, och aldrig
inneburit, med tvångrätt genomdriva revisionatt denen moten
reviderades vilja. fårDetta bortsett från utfärdande vite skeav-
endast det tvångsåtgärdslagensätt medger.som

Vi har inte heller funnit några andra bärande förargument en
särreglering. kanDet tilläggas utformningen 72 tullagenatt §av-
framstår mindre lämplig. Stadgandet i första stycket,som att en
revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade, står klart i
strid med stadgandet i andra stycket tullmyndigheten detatt om
behövs får bestämma tid och plats för revisionen. Vidare innehåller
andra stycket i sig motstridigheter. förstaI meningen attanges
tullmyndigheten det behövs får bestämma tid och plats förom

4 l6-07l9
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vilkenenligtmeningen,i andrainskränks redanrevisionen. Detta
enskild mellanverkställas hosfårsärskilda skälrevisionen inte utan

tredjei strid meddirektmeningenstår förstaVidarekl. och kl.19
revideradehos denskall skevilken revisionenenligtmeningen, om

svårighet.betydandedärkanoch revisionenbegär dethan göras utan
böri tullagenbestämmelsernakommitténfinnerSammantaget att

bestämmelser inommotsvarandepåutformas sätt somsamma
bestämmelsendärförförslårKommitténskattelagstiñrtingen. att om

förtid och platsbehov bestämmavidtullmyndighetens rätt att
påutformasstycketandraoch 72bort §skallrevisionen atttas

föreslårKommitténstycket TL.andrakap. 103 §sätt somsamma
skallrevisionunderrättelsebeträffandetullagenvidare 71 §att om

beslutetskall underrättasrevideradedensåändras sätt att om
paragrafsistnämndaverkställs. Irevisionensamband medi attsenast
revisiondåtullrnyndighetenbestämmelseocksåbör atttas omen

får uteslutareviderasdengranskninggenomförs för än somannanav
granskningenrättshandlingvilkenelleruppgift avser.om vem

perioderlöpandeuppgift5.5.3 Föreläggande omom

avsef°arkontrolluppgiñföreläggande ävenEttFörslag: om
perioden.löpandeuppgift denom

taxeringskon-beträffandedetkommitténföreslåravsnitt 5.2.6I att
utfärdandemöjliggörbestämmelseinförasskalltroll avsomen

Kommit-beskattningsåret.löpandeuppgift detföreläggande omom
också iinförasskallbestämmelsermotsvarandeföreslårtén att
periodslöpanderevisionbestämmelserdärövriga lagar avom

införts.handlingar
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5.5.4 Tredjemansföreläggandet i mervärdesskattelagen

Förslag: kap.17 5 mervärdesskattelagen§ utformas i enlighet
med kap.3 50 lagen§ självdeklaration och kontrollupp-a om
gifter.

Enligt kap.17 5 första stycket första§ meningen fårML skattemyn-
digheten förelägga den eller kan bokföringsskyldigär antassom vara
enligt bokföringslagen eller skyldig föra räkenskaper enligtatt
jordbruksbokföringslagen och juridisk dödsboän attannan person
lämna uppgift, visa handling eller lämna kopiaöverupp en av
handling omsättning eller tjänsterrör han förvärvatsom av varor som

sålt till eller tillhandahållit näringsidkare, det behövs tillav, om
ledning för beskattning denne näringsidkare.av

Denna regel tredjemansföreläggande tillkom samtidigt medom
kap.3 50 LSK; enligt förarbetena§ skulle bestämmelserna ia
kap. förebilder.3 50 LSK§ Mervärdesskattebestämmelsenutgöraa

har dock blivit begränsad. Det måste fråga uppgift ellermer vara om
handlingar omsättning eller tjänsterrör densom av varor som
förelagde förvärvat sålt till eller tillhandahållit näringsidkare.av,
RSV har i sin hemställan lagändringar framfört dennaattom
begränsning kan innebära problem och exempelnämner attsom man
för förelägga bank komma in medatt uppgift haratten om vem som
kvitterat check, måste kunna hänföra checken till handlingut en en

omsättningrör eller tjänster förvärvats såltssom en av varor som av,
till eller tillhandahållits näringsidkare. Såsom lagregeln utformadär
måste det för föreläggande skall utfärdas klart framgåatt att
bankens inlösen eller betalning checken omsättning tjänstärav en av

tillhandahållits näringsidkare. Detta naturligtvis inte alltidärsom
fallet. Begränsningen olycklig eftersom det vid skattekontroller,är

sig det revisioner eller skrivbordskontroller,är ofta uppkommervare
behov följa betalningsströmmar.ett Följandeatt exempel kanav ges.

A köper B. A yrkar avdrag för den mervärdesskattvaror av som
belöper på inköpet från B och åberopar bevisning fakturasom en
från B. Fakturan betalad med check från A till B. Viduppges vara
kontroll checken i bank visar det sig B checkenatt transporteratav
till A eller efter inlösen checken vidare till A.säntav pengarna

Prop 1993/94151 114s.
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föreläggande kani kap. 5 MLbegränsning 17 § ärEn attannan
meddenbeskattningenkontrollerasyftetendastutfärdas är att avom

kontrolluppgiftenrättshandlingingått denförelagdevilken den som
dock ofta behovdetfinnsmervärdesskatteutredningar attI avavser.

tillgångkedjaled i dentidigareochkontrollera flera även som en
kontroll endast kansådaninnebärBegränsningenvandrat att en

medförutsättning syftetunderkedjan ochiför attgöras steg steg
denmed vilkendenbeskattningenkontrollerakontrollen är att av

andeföljkanexempelrättshandling. Somingått nämnasförelagde en
tillgångmervärdesskattföravdragsituation. yrkarA somen

C.tillhörttillgångensigdetkontroll visarfrån VidB.förvärvats att
uppgifterlämnaC föreläggaskanutformatSåsom lagrummet attär

ochCMellankontrollera B.syftetendastförvärvdetta är attomom
rättshandling.nämligen ingenföreligger detA

effektivitets-frånolyckligauppenbarligenBegränsningama är
nödvändiga förknappastkan vidaresynpunkt. De varaanses

Vimotivera.svåraöverhuvudtagettorderättssäkerheten. De attvara
mervärdesskattelagenstycketförstadärför kap. 5föreslår 17 §att

iutformasbörbortfaller. Lagrummetbegränsningarnaändras så att
LSK.med kap. 50enlighet 3 §a

punktskatteri lagenTredjemansföreläggandet5.5.5 om

prisregleringsavgifteroch

prisregleringsav-ochpunktskatterlagenkap. 5Förslag: 3 § om
självdekla-lagenkap. 50med 3 §i enlighetutformasgifter oma

kontrolluppgiñer.ochration

harLPPkap. 5tredjemansföreläggande i 3 §Bestämmelsen om
tilldet behövsendastfår utfärdasförläggandesåutformats att om

förelagdedenmed vilkendenbeskattningförledning personav
kontrollförelleruppgiftenrättshandlingingått den avavsersom

skatt.Vikompensation förelleråterbetalningansökandennes avom
angåendeanförtsvadbakgrund motsvaran-föreslår mot ovansomav

bortbegränsningenmervärdesskattelagenibestämmelse tasde att
LSK.kap. 50enlighet med 3 §iutformasoch lagrummetatt a
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5.5.6 Uppbördslagen och lagen uppbörd socialav-om av
från arbetsgivaregifter

redjemansföreläggande1 T

Bestämmelser kap. lagenFörslag: motsvarande 3 50 §a om
införs i uppbördslagensjälvdeklaration och kontrolluppgifter

lagen socialavgifter från arbetsgivare.och uppbördom av

Enligt första meningen uppbördslagen får skattemyn-78 2§ mom.
digheten förelägga den eller kan arbetsgivareär antas attsom vara
lämna uppgilt, visa handling eller lämna kopiaöver en avupp
handling behövs för kontroll bestämmelsernaattsom av om
skatteavdrag uppbördhar följts. Enligt första stycket lagen27 § om

Skattemyndighetensocialavgifter från arbetsgivare får RSV ellerav
förelägga eller arbetsta-den eller kan arbetsgivareär antassom vara

lärrma uppgift, visa handling eller lämna kopiaöverattgare enupp
Någonhandling behövs för kontroll avgiñsskyldigheten.av som av

möjlighet förelägga tredje inkomma med uppgifter finnsatt attman
inte.

kan givetvis beträffande arbetsgivaravgifterDet vid kontrolläven
källskatter uppgifter från tredjeoch finnas behov hämta inattav

tredje-Vi har också redan föreslagit bestämmelsernaattman. om
skatteområ-mansrevision skall tillämpas vid kontroll på dessaäven

den. många andra skatteområden denI fall torde dock -liksom -
föreläggande.önskade informationen kunna erhållas Viettgenom

föreslår därför tredjemansföreläggande införsbestämmelseratt om
socialavgifter fråni uppbördslagen och lagen uppbörd avom

arbetsgivare.

2 Beslutsbehörigheten

arbetsgivare skall,Förslag: Beslut enligt uppbördslagen rörande
inte fattas Skattemyndigheten i det länföreskrivs,annatom av

registrerad fördär arbetsgivaren vid det aktuella tillfället är
inbetalning och redovisning arbetstagares skatt.av
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RSV har i sin hemställan lagändringar påpekat det föreliggerattom
diskrepans mellan uppbördslagen och lagen uppbörden om av

socialavgifter från arbetsgivare mervärdesskattelagen beträffan-samt
de skattemyndighets beslutsbehörighet.

Beslut enligt uppbördslagen rörande arbetsgivare fattas, inteom
föreskrivs, Skattemyndigheten i det län där arbetsgivaren förannat av

föruppbördsmånaden registrerad inbetalning och redovisningär av
arbetstagares skatt. Beslut enligt lagen uppbörd socialavgifterom av
från arbetsgivare meddelas normalt den skattemyndighet hosav
vilken arbetsgivaren vid det aktuella tillfället registrerad förär
inbetalning och redovisning arbetstagarens skatt. Beskattning-av
beslut och andra beslut i beskattningsärenden enligt mervärdesskatte-
lagen fattas normalt Skattemyndigheten i ländet där den skattskyl-av
dige vid aktuellt tillfälle registrerad.är

Granskningen redovisningen för källskatter, arbetsgivaravgif-av
och mervärdesskatt sker oftast inom för ochter ramen en samma

kontroll. Därför det naturligtvis lämpligt beslutsbehörighetenär att
innehas och skattemyndighet. Vi föreslår regeln iattav en samma
uppbördslagen 2 andra stycket ändras så beslutsbehörigheten§ atta
tillkommer skattemyndigheten i det län där arbetsgivaren vid det
aktuella tillfället registrerad för inbetalning och redovisningär av
arbetstagarens skatt.

Föreläggande5.5.7 enligt lagen sjömansskattom

Förslag: Riksskatteverket eller skattemyndighet skall kunna
förelägga redare inkomma med kontrolluppgift. Föreläggan-att
det skall kunna förenas med vite det finns anledning anta attom
det inte följs.annars

Enligt 19 tredje stycket lagen§ sjömansskatt kan Riksskattever-om
ket eller skattemyndighet redare lämna uppgift, visaattanmana upp
handling eller lämna kopia handling behövs föröver en av som
kontroll bestämmelserna skatteavdrag följts. Någonattav om
möjlighet förelägga redaren inkomma med kontrolluppgiftatt att
finns inte. Enligt kommitténs mening finns det inte skäl i dettaatt
hänseende ha andra förfaranderegler för kontroll enligt lagen om
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sjömansskatt för kontroll enligt andra lagar skatteornrådet.än
Kommittén föreslår därför bestämmelsen anmaning ersättsatt om
med bestämmelse föreläggande. bör finnas möjlighetDeten om en

förena föreläggande med vite det finns anledningatt anta attom
föreläggandet inte följs.annars

Tredjemansföreläggande enligt tullagen5.5.8

Förslag: andra stycket69 tullagen upphävs.§

Bestämmelsen tredjemansföreläggande i tullagen har69 §om
huvudsakligen utformats kap. LSK.3 50 §sättsamma som a
Således kan, enligt andra stycket, föreläggs,den föreläggan-som om
det medför han måste lägga ned betydande arbete föratt ett att
fullgöra det, i stället ställa handlingar tullmyndighe-nödvändiga till

förfogande för granskning. Såsom anförts beträffande bestäm-tens
melsen i LSK frågadet i praktiken tredjemansrevision. Viär om en
föreslår med hänsyn till det i tullagen finns andra bestäm-ävenatt-
melser tredjemansrevision upphävs.bestämmelsenattom -

Granskningen personuppgifter5.5.9 av

Förslag: Lagen automatisk databehandling vid taxeringsre-om
vision skall omfatta granskning revision.även änm.m. annan

Datainspektionen skall höras innan beslut förberedandeom
åtgärd för kontroll den hos vilken granskningen skerandra änav
meddelas, granskningen kan insamlingomfattaantasom av
uppgifter i personregister.

Skattemyndighetens granskning ADB-media omfattar iblandav
uppgifter personregister. Personregister register, förteckningärur
eller andra anteckningar förs med hjälp automatisk databe-som av
handling och innehåller personuppgift kan hänföras till densom som

med uppgiften. Regler syftar till skydda deattsom avses som
registrerades personliga integritet vid inrättande och förande av
personregister återfinns flesta dessai datalagen 1973:289. De av
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den förregisteransvarige, det villregler riktar sig dock till den säga
registret.förs, han förfogarverksamhet personregister överomvars
denregisteransvarig uteslutaDefinitionen begreppet att somansesav

desspersonregister kunna bestämmaanvänder sig utan attettav
myndighetregisteransvarig. innebärinnehåll kan Detta att envara

registeransva-åtgärder inteenbart utför granskande anses varasom
mindre deltilldatalagens bestämmelser bararig, varför ären

lagendenna bakgrundtillämpliga dessa åtgärder. Det är mot som
taxeringsrevision,automatisk databehandling vid1987:1231 om

skydda desåledesSyftet med denna laginfördes. är attm.m.
personregister.vid granskningregisterades personliga integritet av

taxeringsrevision,vidautomatisk databehandlingLagen m.m.om
socialavgifterochrevision avseende skattergäller vid myndighets

automatisk databehand-innefattarenligt tullagen åtgärdennärsamt
Gransk-enligt datalagen.personuppgifter i personregisterling av

intrång iotillbörligtf°ar inte leda tillningen personregisterav
Datainspektionenregistrerads personliga integritet. Det är som

verkställersker.tillsynen detta inte Denöverutövar att som
dende uppgifterrevisionen skall lämna Datainspektionen om

för sin tillsyn.inspektionen begärautomatiska databehandlingen som
vilken revisionenrevisionen och den hoshar beslutatDen som om

beslut enligt lagen till regering-f°ar överklaga Datainspektionenssker
Även för tillöverklaga sådant beslutJustitiekanslern får att taetten.

intressen.allmännavara
vid revisioner. sintillämplig endast IframgårLagen är som ovan

föreslår RSV lagenlagändringarhemställan till regeringen attom
granskningså den omfattarskall ändras sätt ävenatt av personre-

samband meddatabehandlinghjälp automatiskgister med utanav
granskning enligt kap.exempelvis vid 3revision. RSV anför detatt

granskarSkattemyndighetenförekommaLSK kan50 § atta
det gällerotillfredsställandedetpersonregister. RSV är attattanser

granskning för granskningandra regler för denna äntyp avav
vid revision.personregister

sig RSV:syttradede remissinstanserFlertalet översomav
halt någontingDatainspektionen, har intedäriblandhemställan, att

dock förslaget.avstyrkerRSV:s förslag. Några instansererinra mot
granskandedenuppgiftslämnardelegationFöretagens attanser

datalagen för sinadirekt enligtmyndigheten måste ha ett ansvar
situationen då granskarenExempelvis måste denbearbetningar.

inte självden granskadepersonregister medbearbetar program, som
för granskarenmedföra registeransvarutnyttjar i sin verksamhet,
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enligt legaldefmitionen i datalagen. granskarenDet är som
förfogar detta personregister. Regleringen borde utgåöver ifrån det
förhållandet skatteförvalmingen måste ikläda sig registeransvaratt
enligt datalagen. Denna åsikt delas lndustriförbundet ochav
Företagarnas riksorganisation.

Som granskande myndighet enligt i dagnämnts gällandeärovan
inte registeransvarig.rätt Datalagsutredningen föreslogatt anse som

i sitt betänkande En datalag SOU 1993:10 definitionenattny av
registeransvarig skall ändras innebär bl.sättett attsom a. en
granskande myndighet blir persondataansvarig för den behandling

sker vid granskningen 247. Förslaget iöverensstämmersom
denna del väl med det då föreliggande förslaget till EU-direktiv för
dataskydd. Regeringen ansåg dock frågan stiftaatt attom en ny
datalag borde anstå till dess EU tagit ställning på integritetsskydds-att
området. Dataskyddsdirektivet och regeringenär antagetnumera
har tillsatt utredning skall utforma datalag.nu en som en ny
Eftersom den datalagen skall utformas i enlighet med EU:snya
direktiv det troligt begreppet registeransvarig i framtidenär att
kommer definieras innebär granskandeatt sättett ävenattsom
myndigheter registeransvariga. I det läget naturligtvisäranses vara
den nuvarande särregleringen för skatte- och tullområdet onödig.
Utgångspunkten för våra förslag måste dock de reglervara som
gäller i dag. Eftersom det enligt dessa regler inte föreligger något
registeransvar för granskande myndigheter, fyller lagen automa-om
tisk databehandling vid taxeringsrevision, viktig funktion.m.m. en
Det naturligtvis inte lämpligt det inte finnsär något motsvarandeatt
skydd för registrerads personliga integritet vid granskning intesom
sker i form revision. Vi förslår därför lagen ändras såatt ävenattav
dessa granskningar omfattas.

Då lagen infördes år 1987 fanns det stadgande i enligt5 §ett
vilket Datainspektionen skulle höras innan beslut meddelades om en
sådan taxeringsrevision skulle företas förberedandesom som en
åtgärd för kontroll andra den hos vilken revision sker,änav om
revisionen kimde omfatta insamling uppgifter i personregis-antas av

enligt datalagen. Detta stadgande utgick i samband medter att
tredjemansrevisionen bort. Därvid inte hänsyn tilltogs tog attman
det i och med införandet tredjemansföreläggandet finns behovettav

liknande regel. stårDet nämligen Skattemyndigheten fritt iav atten
form föreläggande uppgifter förberedande kontrollett taav som en

andra den förelagde. Det kan därvid förekommaän denattav

Prop. 1993/94:116
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Oberoendedatamedia.uppgifternaförelagde överlämnar omav
återinföraskäldet därförtredjemansrevisionen återinförs finns att

beslutfrågaskalländringen detstadgandet med den ettatt omvara
meddelasInnan besluti stället för revision:granskning enomom

åtgärd förförberedandegranskning får företassådan som ensom
skallsker,granskningenden hos vilkenkontroll andra änav

insam-omfattagranskningen kanhöras,datainspektionen antasom
datalagen.personregister enligtling uppgifter iav
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Författningskommentarer

6.1 Förslaget till lag ändring iom

taxeringslagen

3 kap.

3 §
Paragrafen innehåller de bestämmelser förutgörsom ramarna en

Ändamålettaxeringsrevision. med revisionen kan enligt det nya
första stycket antingen kontrollera deklarations- elleratt attvara
uppgiñsskyldighet uppfyllts riktigt och fullständigt, eller att
kontrollera löpande beskattningsårs räkenskaper och andra handling-

Kontrollen löpande års räkenskaper och andra handlingar f°arar. av
således utföras samband med granskning tidigare år. Någonutan av
ändring den personkrets hos vilken taxeringsrevision fårav
genomföras har inte gjorts. Däremot har regler tredjemansrevi-om
sion återinförts. Bestämmelsen, revision får föratt göras även att
inhämta uppgifter betydelse för kontroll enligt första stycketav av
andra den revideras, både sådanän kontroll dågörssom avser som
Skattemyndigheten har kännedom den villnamnetom man
granska eller den rättshandling vill granska och generellaman
kontroller.

9 §
Enligt den andra meningen i första stycket skall den hos vilkennya

taxeringsrevision skall genomföras underrättas revisionsbeslu-en om
i samband med revisionen verkställs. såledestet Detsenast att är upp

till Skattemyndigheten bedöma underrättelse skall ske,att när även
huvudregeln fortfarande bör underrättelse sker i förväg.attom vara

Liksom tidigare skall beslut taxeringsrevision innehållaett om
uppgift ändamålet med revisionen och möjligheten attom om
undanta handlingar. När det gäller tredjemansrevisioner får skatte-
myndigheten, enligt det andra stycket, utesluta uppgiftnya om vem
eller vilken rättshandling granskningen Vid bedömningenavser. av

så skall ske bör myndigheten hänsyn dels till effektivitetsa-taom
spekter det finns anledning kontrollen kan försvårasanta attom-

informationen kan komma den granskade till del- dels tillattgenom
rättsäkerhetsaspekter; det kan finnas behov skydda denattav
granskade. kanDet såväl affärsmässiga personliga skälav som
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f°artredjeuppgifternaför denprobleminnebära manomavsersom
skatteutredning.förföremålhanreda på äratt en

ll §
ochtillåtettaxeringsrevisionskall vid taattDet varorprovvara
ochsärskild räknarapparatur, mätapparaturkassaapparatur,prova

utrustning.tekniskannan

12 §a
återlämnandebestämmelserintagitsharlagrummetI avom

avslutadEfterkonkurs.iförsattrevideradedå denhandlingar är
reviderade.till denåterlämnasnormalthandlingarnaskallrevision

skall handling-gång,revisionensunderkonkursiförsattsOm denne
Skattemyndighetenkonkursförvaltaren.tillöverlämnasiställetarna

överlämnandet.revideradedenskriftligen underrättaskall om

själv-ändring i lagentill lagFörslaget6.2 omom

kontrolluppgifterochdeklaration

3 kap.

3 §a
kontrolluppgiñföreläggandef°arparagrafdennaEnligt ett om

beskattningsåret.löpandeuppgift detinhämtandeutfärdas för omav

50 §a
bestämmelserhänvisning tillmedharstycketgamla andra attDet -

tagits bort.återinförtstredjemansrevisionom -
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ändring iFörslaget till lag6.3 om

mervärdesskattelagen

17 kap.

2 §
Ändringentillvite har flyttats 6styckets bestämmelseAndra om

överskådli-reglernaredaktionell och syftar endast till göraär att mer
ga.

5 §
LSK.enlighet med kap. 50Paragrafen har utformats i 3 §a

6 §
ellerföreläggande enligt 2 5 §Enligt första stycket får ett avse

redovisningsperioden.den löpandeuppgift om
Paragrafensvite.stycket innehåller bestämmelserAndra om

redaktionella skäl flyttats till 5andra stycke hargamla av

7 §
förstaskatterevision. AvbestämmelserParagrafen innehåller om

kontrollfår dels förframgår revision skeförsta meningstyckets att
riktigt ochñillgiortsuppgiftsskyldighetdeklarations- ellerattav

redovisningsperiodensden löpandefullständigt, dels för kontroll av
stycket följer TL:shandlingar. Av andraräkenskaper och övriga att

tillämpliga vidbestämmelser bl.a. tredjemansrevision är enom
skatterevision enligt ML.

punkt-ändring i lagenFörslaget till lag6.4 omom
och prisregleringsavgiñerskatter

3 kap.

5 §
LSK.kap.Paragrafen har utformats i enlighet med 3 50 §a

6 §a
ellerföreläggande enligt 3 5Enligt denna paragraf f°ar §ett avse

redovisningsperioden.löpandeuppgift denom
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7 §
Av paragrafens första stycke framgår skatterevision får företasatt
både för kontroll deklarations- och uppgiftsskyldighetattav
fullgjorts riktigt och fullständigt och för kontroll den löpandeav
redovisningsperiodens räkenskaper och övriga handlingar. I
paragrafen har vidare intagits bestämmelser tredjemansrevision.om
Bestämmelsen har utformats i enlighet med kap. 8 med den3 TL,§
skillnaden skatterevision punktskatteområdet f°ar företasatt även
för kontroll den ansökt återbetalning eller kompen-attav som om av
sation for skatt lämnat riktiga och fullständiga sinuppgifter i
ansökan.

8 §
Paragrafen har utformats i enlighet med kap.3 9 TL.§

ll §
Ändring i sak har skett så kassaapparatur ochsätt ävenatt annan
teknisk utrustning f°ar övrigt ändringarna endast redaktio-I ärprovas.
nella.

14 §
Se kommentaren till kap.3 12 TL.§a

6.5 Förslaget till lag ändring iom

uppbördslagen

2 §a
Andra stycket har ändrats så beslut, intesätt att annatom
föreskrivs, skall fattas Skattemyndigheten i det län där arbetsgiva-av

vid det aktuella tillfället registrerad för inbetalning ochärren
redovisning arbetstagarens skatt. Motiven till ändringen harav
utvecklats i avsnitt 5.5.6.2.

78 2§ mom.
Ändringen i första stycket redaktionell. den andra och tredjeIär nya
styckena har bestämmelser tredjemansföreläggande införts. Deom
har utformats i enlighet med kap. LSK. Enligt fjärde3 50 det§a nya
stycket f°ar föreläggande uppgift löpandedenävenett avse om
uppbördsmånaden.
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78 b2§ mom.
ÄndringenParagrafen innehåller bestämmelser revision. innebärom

revision också får företas för kontroll det löpande åretsatt av
räkenskaper och övriga handlingar. Genom hänvisningen till
taxeringslagens regler revision blir tredjemansrevision möjligom

vid kontroller enligt uppbördslagen.även

6.6 Förslaget till lag ändring i lagen uppbördom om

socialavgiñer från arbetsgivareav

27 §
I de andra och tredje styckena har bestämmelser tredjemans-nya om

Ävenföreläggande iniörts. dessa bestämmelser har utformats i
enlighet med kap.3 50 LSK. Enligt det fjärde stycket får§ etta nya
föreläggande också uppgift löpandeden uppbördsmånaden.avse om

27 b §
ÄndringenParagrafen innehåller bestämmelser revision. innebärom

revision också får företas för kontroll åretsdet löpandeatt av
räkenskaper och övriga handlingar. Genom hänvisningen till
taxeringslagens revisionregler blir tredjemansrevision möjligom

vid kontroller enligt lagen uppbörd socialavgifter frånäven om av
arbetsgivare.

Förslaget till6.7 lag ändring i lagen sjömans-om om
skatt

19 §
Genom ändringen i tredje stycket f°ar Riksskatteverket eller skatte-
myndighet förelägga redare lämna kontrolluppgift behövs föratt som
kontroll bestämmelserna skatteavdrag följts.attav om

Föreläggandet f°ar förenas med det finns anledningvite antaom
det inte följs.att annars

19 §c
ÄndringenParagrafen innehåller bestämmelser revision. innebärom

revision också får företas för kontroll löpande åretsdetatt av
räkenskaper och övriga handlingar. Genom hänvisningen till
taxeringslagens regler revision blir tredjemansrevision möjligom

vid kontroller enligt lagen sjömansskatt.även om
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Förslaget6.8 till lag ändring i tullagenom

69 §
Det gamla andra harstycket tagits bort; jämför ändringen i 3 kap.

LSK.50 §a

71 §
Paragrafen har ändrats kap.3 TL.9 §sättsamma som

72 §
Andra stycket har ändrats på så tulhnyndighetens befogenhetsätt att

vid behov bestämma tid och harplats för revisionen borttagits.att
Stycket har i stället utformats kap.3 10 TL.§sättsamma som
Revisionen får verkställas hos den reviderade han medger det.om
Revision skall ske hos den reviderade han begär det ochom
revisionen kan där svårighet.betydandegöras utan

75 §
Paragrafen har utformats 3 kap. taxerings-12 §sättsamma som a
lagen.

6.9 Förslaget till lag ändring i lagen automa-om om
tisk databehandling vid taxeringsrevision,m.m.

1 §
harLagrummet ändrats så lagen blir tillämplig vid all granskningatt

avseende skatter och socialavgifter granskning enligt ochoch 69 70
tullagen omfattar automatisk databehandling§§ som personupp-av

gifter i personregister.

3 och 6
revision följdBegreppet har med granskningersatts attsom en av

lagen skall tillämpas vid granskning revision.även änannan

5 §
tidigare Datainspektionen skall hörasDen bestämmelsen att omom

det kan granskning, sker led i generellantas att ettsom som en
kontroll, âterinförs.omfattar insamlande uppgifter i personregisterav
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granskning,allomfattardensådock ändratsharBestämmelsen att
revision.inte bara

särskildalagenändring itill lagFörslaget6.10 omom

beskattningsförfarandetitvångsåtgärder

1 §
Ändringen redaktionell.är

2 §
upphäva 10-12Ändring §§.förslagettillhänsyngjorts medhar att

5 §
verksam-genomföras iÄndringen f°arrevisionstycket,i första att en

pågenomföraskansvårighetden intei de delarhetslokalema utan
endastSyftetsak.inågon ändringinte är attinnebärplats,annan

avsnittutvecklats ihärför harMotivenregeln.gamlaförtydliga den
harVidarerisk.särskildändrats tillrisk harpåtagligRekvisitet5.3.3.

relevantgällakansabotageriskenså attskett dels ävenändring att
detkansabotageriskensådels ävenmaterial förstörs, att somavse

f°ar provas.

och 76
harVidarerisk.särskildändrats tillrisk harpåtagligRekvisitet

förstörs.handlinggällakansabotagerisksåändring skett attävenatt

15 §
gransknings-såändratsmeningen har sättstycket första attFörsta

dettvångsåtgärdbeslutinterimistisktfattakanledaren ett omom
kontrollenbetydelse förharhandlingarrisksärskildfinns att somen

undanskaffas,ellerbesiktigasf°ar inventeras,deteller provassom
Ändringenbeslut.fattakanlänsrätteninnaneller förstörsförvanskas

karaktär.redaktionellmeningenandrai är av
handlingarnaOmhändertagnaskall destycketEnligt andra

länsrättenförstörasuppgifterinsamladeövrigaochåterlämnas om
bestå.skallintetvångsåtgärdinterimistiskt beslutfinner att ett om

21 §
Ändringen redaktionell.är
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22 §
Rekvisitet påtaglig risk har ändrats till särskild risk.

29 §
Andra stycket har ändrats så länsrätten, den ändrarsätt att ettom
beslut tvångsåtgärd helt eller delvis, skall besluta omhänder-om att

handlingar skall återlämnastagna och övriga insamlade uppgifteratt
skall förstöras, i den mån länsrättens beslut föranleder det.

30 §
Se kommentaren till 3 kap. 12 § taxeringslagen.a
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ikraftträdandeKostnader och

myndigheternaskommittén lämnar syftar tillförslagDe göraattsom
effektiv.och avgifterberörda skatterkontrollverksamhet merav

innebär någraoch då de i sig inteFörslagen kan därför nya-
kostnadsbesparingarmyndigheterna medföra såvälåligganden för -

skatteintäkter.störresom
i kraft den juli 1997.bör kunna träda 1föreslagna ändringarnaDe

efter ikraftträ-tillämpas omedelbartSamtliga ändringar torde kunna
tvångsåtgärderfråga de beslutundantag; idandet med ett om om

i kraft, bör de gamlalagändringarnameddelats före det trättattsom
tillämpas.bestämmelserna
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Utländsk rätt

enkätKommitténs

kontrollbefogenheterskattemyndigheternasangåendeFrågor

detgenomföras Finnstaxeringsrevisionändamål f°arvilkaFör
fårSverigeExempel: ibegränsningarnågra en

kontrolleratillsyfta attendasttaxeringsrevision att
uppfyllts.haruppgiñsskyldighetochdeklarations-

beskattningsår FårlöpandekontrollforFår revision göras av
granskastransaktionerpågåendebokföringen av

underrättashosverkställasskallrevisionMåste dena som
skeöverraskningsrevisionfårelleri förväg

tillåten:överraskningsrevisionOm är

överrasknings-beslutabefogenhetharb Vem att om
revision

domstol...själv,Skattemyndigheten

förföreliggaomständighetersärskildanågonc Måste typ av
överraskningsrevision, tex.få tillämpaskall somatt man

sabotagerisk

tidenbestämmabefogenhetbeträffandefinnsVilka regler att
verkställanderevisionensföroch platsen

näringsidkareintefysiskhos ärrevisionFår göras somperson
begränsningarnågrafinns detfallet,Om så är

inhämtaskattemyndighetemaharbefogenheter attVilka
någondvs.tredje änfrånuppgifterochhandlingar annanman,

exempelvisSkattemyndigheten göraFårreviderarden man
mantredjerevision hos

skalluppgifterochhandlingarbegäraskattskyldigadeKan att
grundervilkafallet:sågranskning Omfrånundantas är
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Hur hanteras de problem kan uppstå vad gällersom
möjligheten tillgång till räkenskapshandlingaratt dennär

granskas försatt i konkursärsom

Vilka tvångsmedel har skattemyndighetema till sitt
förfogande
Med tvångsmedel åtgärder kan tillgripas denavses motsom

granskades vilja.

10. När f°ar tvångsmedlen användas

ll. Vilka krav kan den reviderade eller den hos vilken revision
genomförs ställa beträffande rätt vidnärvaraatt
verkställigheten tvångsåtgärderav

12. Vem f°ar fatta beslut tvångsmedelom

13. Pågår det för närvarande något lagstiftningsarbete beträffande
kontrollbefogenhetema

Svaren

Norge

Revision bokettersyn f°ar genomföras i syfte kontrolleraatt att
deklarations- och upplysningsplikt uppfyllts så taxeringen bliratt
riktig och för bekämpande skatteundandraganden. Det tillåtetärav

revisiongöra underatt löpande beskattningsår, exempelvis viden
misstanke oegentligheter. Från Skattedirektoratets sida framhållsom

vikten kunnaäven förebyggande kontroller delsatt göra förav att
hjälpa företagen, dels för säkra kontrolluppgiftema,att att som

med förenklade självdeklarationersystemet bygger på, blir korrekta.
Enligt huvudregeln skall den skall revideras rimligt varselsom ges

och ha vid revisionenrätt ochnärvara uttala sig. Detta kanatt dock
underlåtas det föreligger grund handlingar skulleatt tro attom
förstöras eller ändamålet med kontrollen skulleatt sättannat

den revideradeäventyras underrättades revisionen. Skatte-om om
myndigheten själv underrättelse skall skeavgör eller inte.om
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Överraskningsrevision viktigtanvänds sällan, ettanses varamen
branschervid kontrollen restaurangnä-hjälpmedel särskilt somav

handeln.tillfälligaringen och den
enbartfysiskaföretas hos ärRevision f°ar inte personer som

näringsverksamhet.någon formoch inte bedriverlöntagare av
begärabefogenhetervidsträcktaharSkattemyndighetema att

konfidentiella elleruppgifternasigfrån tredjeuppgifter ärvareman
tillfråganskyldiganäringsidkareExempelvisinte. attär av

mellanha-ekonomisktvarjeuppgifterlämnaSkattemyndigheten om
näringsid-namngivenmedhaltdevande i verksamheten annansom

verksamhet.kare i dermes
ocksåupplysningsplikt fårföreskrivakanDepartementet att avse
givitshaföreskriftSådannäringsidkare.icke namngivna synes

näringsidkareupplysningsplikt för omsätteravseendeendast som
från producent.liknandejordbruksprodukter och

demhostredjemansrevisionfår ärSkattemyndigheten göra som
revisionsådanunderTredjeuppgifter.skyldiga lämna äratt enman

kontrakt, korresponens,räkenskapsböcker,tillhandahållaskyldig att
handlingarandrarevisionsprotokoll ärochstyrelse- samt som av

skyldiginteSkattemyndighetenför kontrollen. attbetydelse är
granskningenupplysa tredje avser.vemommannen

tvångsmedel,inte någrahar ärSkattemyndighetema utanegna
straffbartgengäld dethjälp. Ipolisenshänvisad till begära attäratt

bokettersyn.medverka tillneka att

Danmark

begäranskyldigräkenskaper,Näringsidkare, för är att avsom
såvälavseenderäkenskapsmaterialSkattemyndigheten sända sitt

kanhandlingarandraräkenskapsårlöpandetidigare samt somsom
skatteplikt. Dennabestämmandeochför taxeringenbetydelseha av

legaterstiftelser,korporationer,också föreningar,skyldighet åvilar
eller inte.rörelsedrivandesig deinstitutionerälvägandeoch ärvare

skall dennetredjeförvaras hosräkenskapsmaterialetOm man,
Skattemyndigheten.materialet tillöverlämna

skattemyndighetemaskyldigocksåNäringsidkaren är att ge
räkenskapsma-hansverksamhetslokal igenomi hansmöjlighet att

förha betydelsekandokumentoch andramed bilagorterial som
kassabehållningenkontrollföretavidaretaxeringen attsamt m.m.av

så generelltrevisionRegelngrund härtill.det finns rimlig äromom
tredjemansrevision.möjlighet tillutformad den ävenatt ger
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Revisionen får således i verksamhetslokalen. Revision igöras
bostad får inte verksamheten i någon delgöras, änannat ärom
förlagd till bostaden.

Revision får inte ske hos fysisk inte näringsidkare.ärperson som
finns ingaDet formella regler bestämmer tid ochom vem som

plats för revisionen, enligt praxis avtalas tid och plats med denmen
skattskyldige det inte innebär ändamålet med kontrollenattom
förspills. gällerDetta tredjemansrevision, där normalt alltsåäven -

ändamålet inte härigenom såväl den granskadeäventyrasom som-
den hos vilken revisionen sker underrättas i förväg. skatte-Det är
myndigheten beslutar huruvida revisionen skall ske överrask-som
ningsvis och huruvida tredjeman skall underrättas revisionenom vem
avser.

Även tredjemansrevision tillåten erhålls uppgifter frånärom
tredje främst förelägganden lämna uppgifter. Envarattman genom

självständigt bedriver rörelse skyldig anmodanär attsom av
Skattemyndigheten lämna upplysning den handel hañhan medom
eller förmedlat för andra namngivna näringsidkare, eller arbetenom

han utfört for eller låtit utföra hos andra narrmgivna näringsidka-som
Om förhållandena talar för det kan ligningsrådet ett högt uppsattre.

med politisk representation i enskilt fall bestämmavart attorgan
föreläggande får motsvarande upplysningar mellanhavandenavse om
med icke namngivna näringsidkare.

Skattemyndigheten har också möjlighet stickprovs-göraatt
kontroller gällande namngivna och icke namngivna Efterpersoner.
beslut ligningsrådet Skattemyndigheten berättigad till hosär attav
banker, sparkassor och fondmäklare och i medsamarbete dessa
företa genomgång räkenskapsmaterial och andra handlingarav som
kan vikt för taxeringen.vara av

Var och ombetts tillhandahålla eller kommuniceraen som
infonnation kan överklaga detta han skyldighet inteattom anser

Överkla-föreligger eller följa åläggandet inte föreligger.rättatt att
gandet måste ske inom viss tid. Om den skattemyndighet begärtsom
infonnationen inte medger anstånd, måste informationen lämnas

överklagande skett. Om det föreligger skälig misstanke vadäven om
gäller lagligheten begäran, bör anstånd medges. Anstånd skallav
medges de begärda dokumenten förseglats eller deponerats iom
enlighet med gällande regler.

Särskilt känsliga personliga upplysningar får sökas endast om
nödvändig kontroll inte kan dem. Exempel på sådanagöras utan
upplysningar upplysningar enskild privataär om en persons



BilagaSOU 1 1191996:79

politiska, före-förhållanden, bl. religion och hudfärg samta. ras,
förhållanden och vidare upplysningarningsmässiga och sexuella om

missbruk ochstraff, hälsotillstånd, väsentliga sociala problem,
liknande. övrigt skattemyndighetens sökaI begränsas rätt att
upplysningar upplysningarna skall nödvändiga förendast attav vara
kontroll beskattning.av en

polisen skallSkattemyndigheten har inga tvångsmedel,egna men
skattemi-skattemyndighetema bistånd i enlighet med avtal mellange

nisteriet och justitiemiiiisteriet.

Finland

bokförings-Revision får ske för kontroll skattskyldig ärav som
skyldig föra bok sina inkomster ochskyldig eller enligt lag överatt

skall de handlingarutgifter. Den skattskyldige då uppvisa alla som
kan vid skattegranskning ellerbehövas vid beskattningen honom,av

ansökan ändring i beskattningenvid behandlingen om avav en
honom. lager hör tillskall också visa och egendomHan annan som

redan undernäringsverksamheten. Granskningen kan verkställas
löpande skatteår.

tid och plats för revisionen.Skattemyndigheten bestämmer
Granskningen möjligt i skattskyldigesskall förrättas denom

Om dettaaffärslokal eller den räkenskapsbyrå han anlitar.som
inte granskningen skattemyndigheten.går olägenhet, kan skeutan

trädde i kraft april f°arI och med lagändring den l 1995en som
uppgifterrevision verkställas också för inhämtandeuteslutande av

skattskyldig såkan användas vid beskattningsom av en annan -
dock begränsning.kallad jämförelseuppgiftsgranslcning. finnsDet en

kreditinsti-Jämförelseuppgiftsgranskning verkställas i ifår inte ett
koncession och inte heller itutslagen kreditinstitut fåttavsett ensom

ochsådan filial till kreditinstitut fått koncessionett som avsessom
verksam-i lagen utländska kreditinstituts finansiella institutsochom

het i Finland.
erhållerjämförelseuppgiftsgranskningenföremål förDen ärsom

inhämtatsbehörig handling jämförelseuppgiñer haröver att uren
haranteckningar. jämförelseuppgifterhans bokföring eller De som

specificeras handlingen.inhämtats behöver dock inte i
uppgifter frånSkattemyndigheten får också kräva invälja att

Skattemyndighetentredje och skall uppmaningVarman. en av
kontottansaktion ellerbasis bankkontonummer, armanav nanm,

uppgifter andramotsvarande identifikation lämna sådana om
skatt-skattskyldiga kan behövas för beskattning av en annansom
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ändringssökandeärende gällerskyldig eller handläggning ettav som
elleroch framgår handlingar han har i sin besittning somsom av som

såhan känner till. skyldighet har dock begränsatsDennaannars
tillvida inte skyldig lämna sådan informationär attatt som manman

har dock inteskulle ha vittna Man rätt vägrarätt vägra att attatt om.
ekonomiska ställning inverkarsådana uppgifter somge om annans

på beskattningen.
uppgifter individualisering inte baseras på förBegäran om vars

Skattemyndigheten omständigheter inte tillåten.kända konkreta är
massutlänmandedärför inte möjligt begäraDet är att ex. av

depositioner överstiger visst beloppuppgifter alla ettsomsom avser
eller uppfyller vissa kontovillkor.

tvångsmedel, harSkattemyndigheten har inga rätt attegna men
uppvisa sitthandräckning polisen den skattskyldige vägrar attomav

bokföringsmaterial.

Nederländerna

deklarationspliktennormalt för kontrollTaxeringsrevision sker attav
länmats.uppfyllts. kan dock företas före det deklarationRevision att

Överrask-Även icke näringsidkande fysisk kan revideras.person
taxeringsinspektö-ningsrevision tillåten, normalt underrättarär men

taxerings-den skattskyldige revision skall Detäga ärattom rum.ren
revisionen börinspektören fattar beslut tid och plats, mensom om

skaffa sig tillträde till någonsske under °affarstid°. Om revisorn vill
tillstånd inhämtas från borg-hem dennes medgivande, måsteutan

sådanskattskyldige har vidDen närvaramästaren. rätt att en
revision.

skyldighet förtillåten. finns allmänTredjemansrevision Detär en
tredje uppgifter vikt för taxering. Personerlämnaatt av annansman

verksamhet ellereller sammanslutningar engagerade i oberoende
bedriver närings-näring inom riket och sammanslutningar intesom

begäran bådeverksamhet föreningar och stiftelser måstet.ex.
dokumentbereda taxeringsinspektören tillgång till böcker och andra

och allkan viktiga för taxering lämna armansom vara annans
skyldighetinformation intresse. Tredjekan ärvara manssom av

sådan information gällerbegränsad till sådana handlingar och som
den granskades taxering.

så kalladeSkattemyndigheten ställamöjligt förDet attanses vara
namngivna skattsky-seriefrågor, dvs. frågor antal inteettavsersom
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diga. Det meningen denna frågorform skall ställas tillär att av
sådana branscher kan tillhandahålla sådan information automa-som
tiskt, såsom banker och försäkringsbolag.

Generellt kan skattskyldig inte begära handlingar ellersett atten
uppgifter skall undantas från revision eller uppgiftslämnande. Vissa
yrkesgrupper kan dock åberopa tystnadsplikt för slippa lämnaatt
information tredje såsom advokater, medicinskpräster,part,om en
personal och apotekare. Revisorer och skatterådgivare tillhör inte
dem kan åberopa tystnadsplikt. skallDe dock inte, enligtsom
anvisningarna till taxeringsförordningen, ombes tillhandahålla sin
yrkesmässiga korrespondens kimdema.med

Om den skattskyldige skatterevisor, erhållitvägrar en som
tillstånd från borgmästaren, tillträde till sin kanbostad, revisorn
erhålla hjälp från polisen. Vägran eller underlåtenhet lämnaatt
infonnation straftbelagt åtaloch kan väckas.är

juniDen 1 trädde Identifikationsakten1994 i kraft. Genom denna
har skatterevisor be och på arbetsplatsrätt att atten var en en
identifiera sig med godkänt identitetskort.ett

Frankrike

Ändamålet med skattekontrollen försäkra sig deär att attom
skattskyldiga uppfyllt sina deklarationsskyldigheter. En kontroll kan
inte påbörjas förrän lagligaden fristen lämna deklaration gåttatt ut.
Kontrollen kan således inte gälla löpande räkenskapsår det inteom

fråga momsdeklarationer som månatligenär ellerom avges per
kvartal.

Skattemyndigheten har så kallad till kommunikation droiträtten
de communication möjlighet kräva vissa, i Livreattsom ger
des Procédures Fiscales uppräknade dokument och uppgifter. Rätten
till kommunikation endast insamlande information och skallavser av
inte leda till ändrad taxering för den elleranmodas föreläggs.som
Den information Skattemyndigheten kan denna omfattarvägsom
bl. sådant material den svenska skatte- myndigheten f°ara. som

kontrolluppgifter. Kommunikations- dockrätten ävengenom ger
möjlighet exempelvis förelägga näringsidkare inkomma medatt att
bokföringen. Vidare kan bl. advokater föreläggas länma vissaatta.
uppgifter sina klienter. Skyldighet länma upplysning gällerattom
dock inte sådant omfattas yrkesmässig tystnadsplikt enligtsom av
strafñagen.
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tillkan dömasskattemyndighetens anmodanföljerinteDen som
uppgifter efterdokument ellerlämnaböter Vägran10 000 attom

böterkan innebärapåminnelse mise demeureen
20 000

enda skatte-detkommunikationsrättenTillämpandet sättärav
på. Myndighetenfrån tredjeuppgiftermyndigheten kan kräva man

till andra demrikta frågoroförhindrad ärdock änävenär att som
det klartkommunikationsskyldighet, förutsattunderkastade att

inte föreligger.framgår skyldighet attatt svara
verksamhetslokaler elleri företagetsföretagRevision äger rumav

redovisningsbyrå. Revisorn kan begärahos företagets att se
handlingar kanandraräkenskapshandlingar och allasamtliga som

Gransk-deklarerade resultatet.för kontroll detbetydelse avvara av
handlingarna. Denomhändertainteharningsmannen rätt att

gransknings-skäl föreligger bedock särskildaskattskyldige kan om
skallOm så skersitt kontor.granskningenföretaattmannen

handlingarkvitto dedetaljeratgranskningsmannen överupprätta ett
praktisktskyldigskattskyldigesig.han med Den är atttarsom -

sitt arbete.genomföra Denså han kanbistå granskningsmannen att
sanktionsavgifter ochbåde höga fiskaladetta riskerarbryter motsom

straffrättsliga sanktioner.
granskningsmarmensfysiskaGranskning ägerpersoner rumav

skattskyldigeår från det denfår pågå längrekontor och inte än attett
speciella fallgranskning iföreståendemottagit underrättelsen om

otillräck-inte ellerSkattskyldigförlängas.kan tiden gersvararsom
förlora deoch därvidskönstaxeradriskerar bliliga attattsvar

vilketkontradiktoriskaigarantier finns den processen,annarssom
skattskyldige.bevisbördan läggs på deninnebär att

underrättelseskall föregåsgranskningVarje revision och enav
förstpåbörjasplatsen fårUndersökningtill den skattskyldige.

underrättelsen.sedan rimlig gått eftertid
uppgifterhandlingar ellermöjlighet begärafinns ingenDet attatt

Ävenaffarshemligheter.innehållerdeskall på grundundantas attav
Dåtillgänglig.data skallfinnssådan information bara görassom

myndighetenhar skatte-datoriseraderäkenskapema rätt attär
dataprogrammet.kontrollera älva

sigskattskyldig gjortstark misstankefinnsDå det att enom
bokföring m.m.fakturor, dubbelskattebedrägeri falskatillskyldig

ansökandomstol medvända sig tillSkattemyndighetenkan atten om
privatbostäder, där det kanalla platser,oanmält få besöka de även

bedrägeriethar samband medhandlingarmisstänkas att som
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finnerOm domstolenomhänderta handlingar.förvaras, för dessaatt
medordonnancebeslutansökan väl grundad, utfärdar denär ettatt

f°arBeslutskattemyndighetens agerande.angivande villkoren förav
inspektörgradenminst harendast till sådan tjänsteman avsomges

dennabehörighet utförahar särskildoch dessutom typatt avsom
polisofficer Denbesök. skallDessutom närvara. utrymmenvarsen

eller,vid besöketdelges beslutetbesöks eller hans representant om
Besök f°arbrev.efterhand i rekommenderatde inte närvarande, iär

nio kvällen.och klockanmellan klockan pågöras morgonensex
intebesöks eller dennesOm den ärrepresentantutrymmenvars
ställetvittnen ipolisofñceren två oberoendenärvarande skall attutse

vid besöket.närvara

Tyskland

bedriverske hos skattskyldigaf°ar i första handRevision som
ske delsfår revisionskattskyldignäringsverksamhet. Hos annan

förpliktelse förskattskyldigesbeträffande denne att en annans
för beskatt-eller inbetala skatt, delsräkning innehållaerlägga, om

och prövningförhållanden måste belysasväsentliganingen en
sakförhållan-hänsyn tilländamålsenlig medskattekontoret inte är

och omfång.dens art
näringsverk-granskningBetiiebsprüfungSyftet med så kallad av

beskatt-förundersökning och bedömningsamhet riktigär aven
granskningsåt-Vid användandetviktiga sakförhållanden.ningen av

möjligaoch minstaproportionalitetskall grundsatsemagärder om
ingrepp beaktas.

skallrevisionochSkattemyndigheten bestämmer när enom
omfatt-också granskningensMyndigheten bestämmergenomföras.

ning.
rimlig tid föreskattskyldige irevision skall delges denBeslut om

prövningen integranskningens början ändamålet med äventyrasom
dock bara inomanvändsdärigenom. överraskningsrevisionerRena

skattebrott.misstankeutredningar vidför Steuerfalmdungs omramen
sakförhål-fastställa demedverka tillskattskyldige skallDen att

Han skall lämnaför beskattningen.landen betydelseärsom av
affärshandlingarböcker,och framlägga anteckningar,upplysningar

behövsförtydligandenandra urkimder och också deoch göra som
deninte kanhonom angivenOm den skattskyldige eller gepersonav

informationen inte räckereller den givnaönskade informationen om
granskningsmannensakförhållandena, kantill för klarläggaatt

upplysningar.lämnaanställd i företagetanmoda även attannan
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Under förutsättningar kan också andra underkastaspersonersamma
upplysningsplikt. de fallen handlar det dock allmänI om en mer

revision.kontrollåtgärd, den sker inte inom för regelrättramen en
skattskyldige skall hålla underlaget tillgängligt i sin verk-Den

samhetslokal eller, för granskningen lämplig verksamhetslokalom en
skattekontoret.inte finns, i sitt hem eller

eller arbetstid.Revision skall genomföras under normal affärs-
Granskningsmarmen har besiktiga fastigheter och verksam-rätt att
hetslokaler.

Österrike

föra böckerdet gäller skattskyldiga enligt lag skyldigaNär är attsom
får skattemyndig-eller skyldiga till det för böcker,utan attsom vara

heten böckerna förs fortlöpande ochhelst kontrollera,när som om
förda. Revisionde fullständiga och formellt och sakligt riktigtärom

sker inte hos fysisk inte för böcker.person som
upplysningarskyldig SkattemyndighetenVar och är att omgeen

beskattningen.alla de sakförhållanden betydelse för Dennaärsom av
också då fråga denskyldighet föreligger det inte är om egna

skattskyldigheten.
granskningChefen för revisionsavdelningen bestämmer när en

skall ske.
verkställas i denRevision Betriebsprüfung skall normalt

möjligt ellerreviderades verksamhetslokaler. Om detta inte är
eller hoslämpligt, kan den skattemyndighetens kontoräga rum

skallOberoende granskningen skerden reviderades ombud. av var
under revisionengranskningsmarmen antingen i början ellerav

Om drivs privatbostadbesiktiga verksamhetslokalen. rörelsen i ären
möjlig.granskning därstädes fullten

lämnas normalt omUnderrättelse revision skall skeattom
underrättelse skullemöjligt kan underlåtasvecka innan, omen men
Skattemyndigheteninnebära syftet kontrollen går förlorat.medatt

fattar beslut detta.om
utredningsord-inte vanliga skatte-Några tvångsmedel finns i den

Finanzstrafge-fmansstrafflagenningen, vite. förInomutom ramen
ochbevisning både beslagsetz finns dock möjlighet att ta genom

handlingar fattas normalthusrarmsakan. Beslut beslag avom av
Finansstrafbehörde/ Strafsachenstelle.fmansstraffmyndigheten

inom skattemyn-Om det föreligger fara i dröj smål dock allaär organ
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dighetema alltså granskaren berättigad beslagta hand-även att- -
lingar kan komma i fråga bevismedel. Innhavarensom som av
bevismedlen underrättas muntligen grunderna för beslaget ochom
antagandet det föreligger fara i dröjsmål; detta skallatt över
protokoll föras. Det skall prövning degörasgenast en av om
Omhändertagna handlingarna omfattas beslagsförbud. Förav
husrannsakan krävs det beslut domare. skattskyldigeDen harav en

vid verkställigheten såvälrätt husrannsakannärvaraatt av som
beslag.

Storbritannien

Man skiljer mellan audit revision och investigation undersök-- -
ning: revision innebär kontroll någonting blivit korrekt gjort,attav

innebörd någonting fel. När det finns anledning misstänkautan äratt
det föreligger betydande utelämnanden i deklaration f°aratt en en

undersökning vilkeni ingår detaljerad undersökning dengöras, en av
skattskyldiges affärer och angelägenheter.

Från 1996/97 kommer övergå till med älvtax-att ett systemman
ering Self Assessment. kommerDetta bl.a. innebära iatt att man-
stället för och uppbära skatt för föregående års inkomstatt taxera
kommer och beskatta basis löpande år. Avgivandetatt taxera av

deklaration kommer följa interimsbetalning skatt. Detattav en av
kommer normalt någotinte finnas behov granska transak-att attav
tioner före dagen för avlänmandet deklaration, kommerdetav men

möjligt kontrollera löpande transaktioner underatt attvara en
undersökning.

Inland Revenues tjänstemän har erhålla information frånrätt att
tredje det behövs för taxering. Sådan information skulleman om
dock normalt inte erhållas revision. Om informationen integenom en

frivilligt, måste den härför auktoriserade tjänstemännen rikta ettges
formellt föreläggande tredjemot mannen.

Inspektörema har befogenhet besluta revision skallnäratt ägaen
det måste ske inom från dagen för avlämnandeettrum, men av

deklaration det inte föreligger bevis skattebedrägeri, då kanom om-
det ske Beroende granskningens kan den äganatursenare. rum
antingen skattekontoret eller i den skattskyldiges hem denneom
går med det. Skattemyndigheten har ingen tvingarätt att en
skattskyldig närvara.att

Varje skattskyldig bosatt i Storbritannien kan bli föremål för
revision.
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revisionskriftligenmåste underrättasskattskyldige attDen om
beslutarinspektörenunderrättelseocksåerhållerskall Hangöras. om

undersökning.medvidareatt en
alla dokumenttillhandahållaombeskanskattskyldigeDen att som

tillhandahål-hanfor revisionen,relevantakan attanserommenvara
till theöverklagakan hanorimligtdokumentnågralandet ärav

Inland Revenue.oberoendeCommissioners,Appeal är avsom
tillhandahållas. DenmåsteinformationenbeslutarDessa om

hardokumentfram sådanatvingaskan inteskattskyldide att ta som
Vissa andrahonom.anhängiggjortsmed målsamband emotsom

skatteverketsskyddadeocksåkategorier dokument motärav
exempelvis detredjefråninfonnationbefogenhet att ta somman,

tystnadsplikt.advokatsomfattas av
leda tillkaninspektörs frågorUnderlåtelse attatt ensvara

vissaöverlämnaföreläggandefonnelltutfärdarinspektören attett
följs kanföreläggandet inteinfonnation. Omellerdokument annan

penningbot.det bli fråga om
kunnainspektörenkommerSelf Assessmentkontroll attVid av
kunnakommerskattskyldigeföreläggande själv. Denutfärda att

gällerdetföreläggande. Närsådantbesväranföra över ett mer
kan efterfrågas hosinformationomfattandeallvarliga fall där mer

måsteundersökningar,och tredjeskattskyldige självbåde den man
föreläg-innanCommissionerAppealtillståndinspektören enav

på sigdagarfå minst 30måsteskattskyldigeutfardas. attgande Den
föreläggande kanföljaunderlåtelseStraff förföreläggandet.följa att

överklagaskattskyldige hardeninspektören,beslutas rätt attmenav
möjlighetberedasmåsteskattskyldigeCommissioners. Dentill the

Commissionersbetalning. Theförfaller tillinnan botenöverklagaatt
Denpåföra boter.information ochkrävaockså befogenhethar att -

föranledshearingsvid deskattskyldige har närvararätt att avsom
Commissioners.till theöverklagandenhans

USA

huruvida denfastställatillgranskningarnaVanligen syftar att
yrkadedeochinkomstersinadeklareratskattskyldige har om

Även någotintedetmed lagen. äravdragen överensstämmer somom
detlöpande årgranskamöjlighetfinns detnormalt,sker att omen

och taxeringgranskninguppskjutandefinns anledning anta att ett av



SOU 1996:79 Bilaga 1 127

skulle innebära insamlandet skatten Beslutatt äventyras.av om
granskning löpande beskattningsår måste godkännas högpå nivåav
inom IRS.

Normalt underrättas den skattskyldigen hans deklarationattom
har tagits för granskning. Vid sabotagerisk kan underrättelseut
underlåtas. IRS har vidare bemyndigande besöka skattskyldiga iatt
deras hem eller verksamhetslokaler för försäkra sig deatt attom
lämnar deklaration canvassing. Dessa besök betraktas inteetc. som
granskningar, då intede granskning viss deklaration.avser av

Det Skattemyndigheten fattar beslutär tid och plats försom om
revision, den skattskyldiges önskemål beaktas. Granskningmen av

näringsverksamhet sker normalt i verksamhetslokalen. vissa fallIen
kräver den skattskyldiges företrädare granskningen skall skeatt
företrädarens kontor. Normalt godtas detta förbehålletmed att
verksamhetslokalen ändå kommer besökas någon gång underatt
granskningen. Revision kan beträffande fysiskgöras även person

inte näringsidkare. Granskningen kan då ske IRS kontor,ärsom
hos den skattskyldige eller den skattskydiges företrädares kontor.
Viss granskning sker post.per

Tredjemansrevision förekommer inte. I stället används summons,
slags föreläggande lämna den speciella informationett att som

efterfrågas. Den skattskyldige har bestrida föreläggandetsrätt att
giltighet.

skattskyldigeDen kan inte begära någon handling eller uppgiftatt
skall undantas från revisionen. Viss infonnation den skattskyldi-som

givit till sin advokat eller revisor kan dock bli undantagenge
grund yrkessekretess.av

tvångsmedelDe Skattemyndigheten har till sitt förfogande ärsom
huvudsakligen knutna till med Om den förelagdesystemet summons,
negligerar eller följa föreläggandet, kan Skattemyndighetenvägrar att
vända sig till domstol eller särskild commissionerÃ förelag-Denen
de kan dömas för Summons f°ar användas helst sedantrots. när som-

granskning påbörjats. Föreläggande skattskyldig användsmoten
bara den skattskyldige inte medverkar till information.lämnaattom
För tredje skall lämna information krävs oftast föreläggande.att man

vanligenDet den granskande tjänstemännen initiativetär tilltarsom
detta. Innan det utfärdas måste dockdet godkännas chefspersonal.av
Vissa förelägganden måste godkännas myndighetens jurister. Detav

också de den skattskyldige inteär följer föreläggan-övertarsom om
det och frågan i domstol.prövas

l6-07I9
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skattemyndighetematillKommitténs enkät

junil995

Frågeformuläret

gsåtgärdslagenTvån

hostvângsåtgärd gjortsansökanmånga fall harhura I om
länsrätten

överklagatSkattemyndighetenharmånga fallb hurI
domlänsrättens

överklagathar den skattskyldigemånga fallc hurI
domlänsrättens

SkattemyndighetenproblemVilkaa attanser
framställningen tillmedfört vidtvångsåtgärdslagen

domstol

iverkställighetmedfört vidhar lagenVilka problemb
verksamhetslokaler

verkställighet imedfört vidhar lagenVilka problemc
lokalerandra

samband medproblem ifinnas andrad detKan
verkställighet

fattagranskningsledarenf°artvångsåtgärdslagenEnligt 15 §
underställasskallomedelbartinterimistiska beslut,vissa som

länsrätten.

fattatsinterirnistiskt beslutfall harhur mångaa I

probleminneburit någrahandläggningenb Har
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Ärc de möjligheter granskningsledaren har fattaatt
interimistiska beslut tillräckliga

d Om möjligheten fatta interimistiska beslut bör utökas,att
hur bör det ske

Anser Skattemyndigheten tvångsåtgärdslagen i övrigtatt
bör ändras i något hänseeende

Undantagande handlingav

a hurI många fall har ansökan undantagandeom av
handling enligt TL eller tvångsåtgärdslagen gjorts hos
länsrätten

b hurI många fall har under skatteutredning fråga om
undantagande handlingar enligt TL ellerav
tvångsåtgärdslagen uppkommit, frågan blivitutan att
föremål för länsrättens prövning till följd att parternaav
kommit så både skyddsintresset ochöverens att
kontrollbehovet tillgodosetts

Vilka problem Skattemyndigheten de ändradeattanser
reglerna undantagande handling medfört eller kommerom av

medföra vid skattekontrollenatt

vilkaI hänseenden Skattemyndigheten reglernaattanser om
undantagande handling bör ändrasav

redjemansrevisionT

Vid ändringen revisionsreglema möjligheten tilltogsav
tredjemansrevision bort.

a Har detta konkret inneburit hinder i revisions-rent ett
arbetet

b Om så fallet, exempel.är ge
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Anser Skattemyndigheten, intehinder förelegatäven om
konkret, frånvaron möjlighet till tredjemansrevisionrent att av

kan innebära hinder och i så fall varförett

Förelägganden

10. a många föreläggandenHur har sedan den juli 1994
utfärdats med stöd 3 kap LSK, kap50 17 ML5 §av a

kap LPP3 5 §resp.

b harHur reglerna enligt a fungerat från
kontrollsynpunkt förAnge -och nackdelar.

c Anser Skattemyndigheten reglerna enligt a i någotatt
avseende behöver ändras Ange i så fall hur.

Löpande beskattningsår

l Möjligheten verkställa revision för kontroll löpandeatt av
beskattningsår har tagits bort. Har detta konkret inneburitrent

hinder i revisionsarbetet Om så fallet, beskrivett är

a de olika revision berörts hindret ochtyper av som av

b vad hindret har inneburit i det praktiska revisionsarbetet.

12. Anser Skattemyndigheten, något konkret hinderäven om
inte har uppstått, möjligheten revidera för kontrollatt att av
löpande beskattningsår nödvändig för effektivär en
skattekontroll Motivera.

Övrigt

13. Anser Skattemyndigheten revisionsreglema i någotatt
avseende berörts bör eller förtydändrasänannat som ovan

ligas Ge förslag.
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gatuhandelnochavseendeställt frågorharKommittén torg-även
igranskade försattdåuppstå denproblematik kanden ärsamt som

delbetänkande.inte i dettabehandlas dockfrågorkonkurs. Dessa
sarmnanhang.redovisas iMyndigheternas kommer annatattsvar

Skattemyndighetemas svar

Tvångsåtgärdslagen

fall; några länförhållandevisgjorts itvångsåtgärd harAnsökan om
gjort tillflesta haralls, denågon ansökaninte gjorthar treen

ochSödermanlandStockholm,gjort sju,Uppsala haransökningar.
Västmanland fem.Värmland samtsex

två denfall,i åttahar överklagatsdomLänsrättens varav av
enskilde.

tvångsåtgärdslagen harhar tillämpat stöttNågra de län somav
svårtdetManansökan till länsrätten. attsvårigheter vid anser vara
tillräck-ansökan:in iskallinformationhur mycketbedöma tassom

skada denintemöjliga förminstaför bifall,ligt mycket attmen
utredningen.fortsatta

länsrättensuppståkanpåpekar problemUppsala attatt genom
fördärmed tillgängligden blirvid expedieringen;blir offentligdom

denriskdet föreliggervarförexempelvisallmänheten, attpressen,
verkställig-redan förekännedom domenfåråtgärden omavsersom

verkstäl-vidförrändelge domenbeslutat inteheten även attmanom
tvångsåtgärdsla-enligtdomarSkattemyndighetenligheten. attanser

åtgärdendesssekretessbelagda tillbördärför i vissa fall attvaragen
möjlighetbör införasdetStockholmgenomföras.hunnit att enanser

skattskyldi-med dentagitskontakt inteframförallt dåvissa fall,iatt
delari vissaåtminstonebeslutetsekretessbelägga gentemotge, --

utredning-möjlighetockså haStockholm villtredjeman. att aven
uppgiftervissasekretessbelägga part;stekniska skäl gentemot

sekretesslagenkap.tillämpa 4 2 §domstolen kunnaskulleeventuellt
förutsätt-påpekarVärmlandlag.med 12 kap. 1jämfört § attsamma

sedansmåmycketsamförstånd tordeirevisionningarna för varaen
tvångsåtgärd.ansökanfått avslagSkattemyndigheten omen

medpådragfulltmedverkställighetenanförlänKopparbergs att
i visstkronofogdenfrånpersonalrevisor ochgranskningsledare, ett
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hade varitdetgranskade;för denbetungandepsykisktfall blev
hand.räkenskapernabegärakunnatrevisornsmidigare egenom

enligtbeslutinterimistisktfattatskattemyndighet harIngen
dockskattemyndigheterFlertalet atttvångsåtgärdslagen. anser

beslut börinterimistiskafattamöjlighetergranskningsledarens att
granskningochkassainventeringomfattaocksåtillutvidgas avatt

riskföreliggaskalldetRekvisitet attinventarier.ochlager att
sabotagerisk förförundanskaffas eller förstörs snävt,ärhandlingar

interimistisktgrund förbörinventarierlager, utgörakassa, etc.av
beslut.

fattaviktigtdetskattemyndigheter rätten attNågra attvaraanser
Detoch privatabostädergällerocksåinterimistiska beslut utrymmen.

i rörelserverksamhetslokalvadsvårtkan äravgöra somatt somvara
vanligtvidareoch detbostad attanslutning till ärdrivs i ägarensnära

verksamhetslokaler.någraharinteseriösa företagaremindre
intebördetskattemyndigheter övervägasEtt att omanserpar

verksamhetslokaleravseendetvångsåtgärdslagenenligtbeslut
föregåendeSkattemyndighetenfattasskall kunna utannormalt av

långochnuvarandedomstolsprövning. Det är tartungrottsystemet
beslutviktigtsärskiltdetskattemyndigheter atttid. Flera varaanser

ÖrebroSkattemyndigheten.får fattasöverraskningsrevisiod avom
f°armyndigheterexempelmängdfinnsdetpåpekar attatt en

kontrol-förnäringsidkarehosinspektioneroanmälda attgenomföra
hälsovårdslag-miljö- ochexempelvis inomlera lagar efterlevs,att

enskildessäkerställa denföreslår förStockholmstiftningen. attatt,
skallrevisionöverrasknings-beslutgranskningsledarensrätt, om

utseddsärskildmyndigheten tex.inomkunna överprövas person,av
hög kompetens.medjuristrättsenheten ellerförchefen annan

muntlig.Överprövningen huvudsakiomgående ochskebör vara
underdomstolarnapåpekaroch VästmanlandUppsala att senare

påtagligskallvadkravmycket högretid ställt varaansessom
enligtbefogenhetemaså högtBeviskravet harrisk". attsatts

fråganväckerUppsalablir verkningslösa.tvångsåtgärdslagen om
skildaföreslårochrisktillsänkas ävenbeviskravet börinte

eftersökandeförkravexempelvis högreåtgärder,beviskrav för olika
Kronobergsbesiktning.ochkassainventeringförhandlingar änav

risk ipåtagligskäl ochsärskildauttrycklän typenatt avanser
därförinnebörd. Detsinoklara tillmån kanviss vorevaraanses

situationervilkaexemplifieraskonkreti förarbetenadetönskvärt att
svårt imycketbedömtsanför det attStockholm att somavses.som

i detrisk finnspåtagligkonkretiserautredningsskedetidigt attett
antarisksärskildfinnsräcka det attbordefallet.enskilda Det att

Stockholmförvanskas.undanhållas ellerkommerhandling anseratt -
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vidare det borde möjligt använda tvångsåtgärderatt i deatt ävenvara
fall den reviderade inte uttryckligen medverka väl sigvägrar görmen
oanträfibar; det har visat sig svårt påvisa i de fall denatt vägranvara
reviderade i gång gångsätter sig oanträñbar.system att göra

Stockholm påpekar också vissa domstolars tolkning 8att §av
tvångsåtgärdslagen har vållat huvudbry. Problemet skallär vem som
samverka, den förfogar räkenskapema eller den hosöver vilkensom
de förvaras och inte har någon förfoganderätt dem,över tex.som en
revisionsbyrå. Myndigheten någon form förtydligandeattmenar av
behövs. Vidare myndigheten kravet synnerliga skälatt attanser
måste föreligga för verkställighet skall få ske då den berörsatt som
inte kunnat nås med underrättelse kan leda till problem, särskilt då
vissa domstolar begränsat verkställigheten i tiden. Myndigheten

det bör räcka med särskilda skäl. Myndigheten ocksåatt göranser
följande påpekande: Om handling undantagits från kontroll fåren
dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för gransk-
ningen eller inför myndigheten. Detta framgår direkt lagen.annars av
Motsvarande lagregler finns inte för granskningsledarensnär
interimistiska beslut upphävts domstolen eller högre instansav om
ändrat beslut tvångsåtgärd. Det otillfredsställandeett är attom
osäkerhet råder.

Gotlands län vill förtydligande skall ske huruvida kanatt man
utföra upprepade lager- och/eller kassainventeringar ochen

ansökan till länsrätten.samma
Älvsborgs län bestämmelsen i 17 tredje stycket§attanser

tvångsåtgärdslagen länsrätten skall besluta undantagandeatt om av
handling ha granskat den skall avskaffas; det finns inteutan att
någon möjlighet kontrollera den undantagna handlingenatt att
verkligen med vad den skattskyldigeöverensstämmer uppger.

Blekinge, gjort ansökningar enligt tvångsåtgärdslagen,tresom
anför tillämpningen tvångsåtgärdslagen hittills fungerat väl.att av

Göteborgs och Bohus län den revisionslagstiftningen haanser nya
struktur underlättar myndighetens kontrollarbete eftersomen som en

klar åtskillnad gjorts mellan samverkan och tvång. Det klarär en
fördel tvångsåtgärder kräver medverkan domstol. Skattemyn-att av
digheten påpekar dock den har begränsad erfarenhet denatt av nya
lagstiftningen och det hade varit fördelaktigt för den framtidaatt
skattekontrollen utvärdering fått anstå ytterligare några år, såom en

tillräckligt underlag funnits för allsidig utvärdering.att en
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Undantagande handlingav

Endast i fyra fall har ansökan undantagande gjorts Stockholm,-om
Göteborg, Västmanland och Malmö. några fall harI frågan
kommit gått vidare till länsrätten man har alltsåutan attupp man
kommit överens.

Tredjemansrevision

Kopparbergs län det har gått för kort tid sedan lagändringenattanser
för skall kunna bedöma borttagandet tredjemansrevi-att man om av
sionen innebär hinder. Gotland och Kronobergs län har ingaett

Övrigakonkreta hinder skattemyndigheteratt rapportera. anser
effektivitetshinder föreligga. Det svårt få önskade uppgifterär att

föreläggande; det svårt precisera vad vill ha ochär attgenom man
den förelagde i begärt material. Föreläggandena harsynes sovra en
tendens läcka ut till dem de berör. Banker skickar regelmässigtatt
kopior till kontohavaren de kontoutdrag och allegat skatte-som
myndigheten begär föreläggande. Kvalitén tredjemansupp-genom
giñema har försämrats. efterföljande kontrollEn uppgifterrättattav
lämnats inte med mindre det finns någon särskildgörs än att
anledning lämnade uppgifter inte riktiga; efterföljan-att anta att är en
de kontroll konkret kangrund lätt uppfattas misstroendeutan ettsom

uppgiñslänmaren. Då inte i förväg kan precisera alla demot man-
uppgifter och handlingar rättshandlingen omfattar, uppstårsom
problem både för Skattemyndigheten och för den förelagde. öreläg-F
gandet måste ibland i flera omgångar, vilket ochgöras är tungrott tar
tid. Det väl känt skattekontroll i form urvalsrevision idagär att av-
inte slumpmässigt. Det kan medföra skada förgörs den kontrollerade

den förelagde vid tredjemansföreläggande delsatt vet vem som
kontrolleras, dels vilka urvalsgrunder Skattemyndigheten har för
kontroll. Flera allvarliga så kallade härvor har kunnat avslöjas-

revisorerna vid generella tredjemansrevisioner kunnat fåattgenom
tillgång till för andra granskningar behövligt material. Många av
dessa härvor har planerats och marknadsförts verksammaav personer
inom väletablerade företag. Det tveksamt föreläggande i dessaär om
fall skulle resultera i myndigheten fick tillgång till allt nödvändigtatt
material.
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Tredjemansförelägganden

förhållandevisiLSK harkap. 50Föreläggande enligt 3 § använtsa
omfattning.stor

bra.huvudsak fungeratireglernaVärmland attsvarar
Även kontrollsyn-frånvälfungeratreglernaKalmar attanser

Bl.a.finns dock.Problemvarit god. ärharsvarsbenägenhetenpunkt;
vidhanteringenochärendesärskiltdiarieföringmedförfarandet

föreläggan-oklart huromständligt. Detalltförlänförfrågan i ärannat
iärendeskeskallarkiveringskall arkiveras; ett egetdena somom

kopieras ellermåste underlaget sätt görasenskilt fall annatvarje
revisionsakten.tillgängligt i

mycket braföreläggandeBohus länochGöteborgs vara enanser
nått taket förintepå. har näruppgifter Manform ännuatt ta
med begreppetsammanhängeranvändas. Dettaföreläggande kan att

ståfårföretagenfördelbrett.mycket Deträttshandling är attär en
dock förekommakanproblemVissaframtagningskostnader.för alla

villSlutligenlänsgränser.befogenhetsgränser,gäller internavad som
bestämmelsensärskildasamordning denSkattemyndigheten ha aven

medLSKkap.i 24 §fåmansföretag 3flera iföretagsledare medför
lag.i kap. 50tredjemansföreläggande 3 §bestämmelsen sammaaom

ireglernågrainnehållerinte närpåpekar LSKStockholm att om
skallinsamlasuppgifterf°ar ske. Deföreläggandetiden ett som

uppfyllandeskattskyldigskontrolleraföranvändas att aven
dennadockFråganuppgiftsskyldighet.ochdeklarations- är om

fåskallförmåste ha inträttdeklarationstidpunkttidpunkt att man
tredjekontrollerasyftetdet medräckerförelägga, eller är attatt man

ocksåpekarStockholminträttdeklarationsskyldighetendagden -
mervärdesskattelageniföreläggandeförpå snävareärgränsernaatt

lagenuppbördslagensåvälLSK,ioch LPP än samt att omsom
motsvarandesaknararbetsgivaresocialavgifter frånuppbörd av

hemställan.jmfr RSV:sföreläggandentredjemans-regler om
iÄlvsborg, haft problemharSödermanlandKristianstad och

Älvsborg risken föranförhandräckningsärenden.med attsamband
affärskontaktutländskasinskulle underrättaförelagdedenatt
möjlighethaftdåhadedenne attöverhängande;bedömts som

interevisioneftersomhandlingarkomprometterandeundanröja
bråttom,detbestod iKristianstads problemi utlandet.inletts att var

medföreläggandekunde intemyndighetenutländskaden vänta ett
muntligefterföreläggandesvarstid. löstesnormal Det ettgenom

ställaskulledesvenska bolagenmed deöverenskommelse attom
revisorernasåförfogandeskattemyndighetenstill attmaterialet

fall.följandeSödermanland återgeruppgifterna.framkunde ta
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företag i slutet 1980-Skattemyndigheten utförde revision ett aven
utgått tillersättningarpromemorian föreslogs vissatalet. I att ensom
till bolaget.rätteligen beskattas hosstiftelse i stället skulle ägarna

erhållitRSV harändrade dock inte taxeringama.Länsrätten nu en
dåSkattemyndigheten i Tyskland,begäran handräckning frånom

tyskt företagsvenska också har intressen itill det bolagetägarna ett
aktuellaovannämnda stiftelse. Deöverfört medel till nusom

myndigheterna önskartyskaöverföringarna gäller 1990. De veta
inteöverföringarna dvs.vilka de egentliga mottagarna omav

från Tysk-också fått ersättningartill det svenska företagetägarna
svenska bolagetland. förelägga detDen rätta vägen är attattnu

komma uppgifter visar betalningsströmmarna. Dein med som
någon glädje förtorde inte tilluppgifter eventuellt lämnas varasom

begära hosskulleskattemyndigheten i Tyskland. Nästa utväg attvara
föregående föreläggande.granskninglänsrätten göra utanatt en

avseendeMed tanke länsrättens tidigare dom
skulle bifalla ansökan.överföringama kan det länsrätten inteantas att

anledning begäranförefaller något märkligt medDet att omav en
titta på handling-handräckning vanlig revision och dessutomgöra en

betalningsströmmar till för 1990.och eventuella ägarnaar
medproblem uppstått i sambandVästmanland nämner ett som

sålts till koncern iskalbolag med i länetrevision säte enav som
efterframkommit dessa skalbolagGöteborg. harDet att

den koncern iförsäljningen fått köpa aktier i bolag inomett annat
såltSkalbolaget har efter kort tid dessavilken de kommit ingå.att

understigertill prisaktier till utomstående köpare avsevärtett som
koncernen.köpts in idet pris till vilket aktierna ursprimgligen

elimineratillUppkomna realisationsförluster har därefter använts att
prisfalletorsaken tillobeskattade vinster i skalbolagen. För utrönaatt

revidera bolagetharpå dessa aktier skattemyndigheten intresse attav
torde intei Möjlighet tredjemansrevision finns inte. Detfråga. till

föreläggande.heller möjligt erhålla informationenatt genomvara
Örebro företag harföljande problem. Vid revisionredovisar ettav

byggföretag delvisuppkommit frånmisstanke fakturor ettattom
fakturorna. Enandra byggnadsarbeten vadän angettsavsett som

del projektredo-till kontroll detta skullemöjlighet att ta avav vara
ske tredjeman-hos byggföretaget, vilket kimdevisningen genom

går använda föreläggande enligtskontroll. Det inte att
rättshandlingprojektredovisningen inte3 kap LSK, då50 § utgöra
redovisning.två byggföretagetsmellan delärparter utan egenaven

tillämpas.skulle kunnaDet tveksamt tvångsåtgärdslagen10 §är om
Skattemyndigheten fall från kontroll.avstod i detta
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Jönköping påpekar det i inledningsskedet eko- ochatt av
skattebrottsrevisioner ofta föreligger behov kunna hämta inattav
kontrolluppgifter hos tredjeman avslöja för tredjeman vilkautan att
uppgifter hämtas eller de gäller. gällerDetta speciellt dåsom vem
uppgifterna i skede kan förväntas avgörandeett senare en
betydelse för åklagarens möjligheter besluta husrannsakan. Iatt om
detta läge har Skattemyndigheten i inledningsskedet oftast inte
tillräckligt underlag för länsrätten skall kunna fatta beslutatt ett
enligt tvångsâtgärdslagen.10 § Jönköping påpekar vidare det vidatt
mervärdesskattekontroll finns behov avstämningargöraattav
beträffande flera led för det föregående eller efterföljandeutan att
ledet avslöja kontrolleras.vem som

Västerbotten det meningslösa i förelägga leverantörnämner att en
specificera fakturas innehåll i de fall oriktiga fakturoratt använtsen

led i skattefusk; fusket har möjliggjorts såvälett attsom genom
köpare leverantör medverkat.som

Uppsala lämnar följande exempel. grossistföretagEtt större
föreläggs lämna uppgifter samtliga försäljningar till visstatt om
bolag. Grossistföretaget har flertal försäljningsställen iett runt om
landet. Sedan lämnats framkommer detsvaret sättannat att
förelagda företaget inte har någon central reskontra, varjeutan att
försäljningsställe har sin reskontra. Svaret kommer därför baraegen

omfatta inköp från det försäljningställe har geografiskatt som
anknytning till det kontrollerade företaget. framkommerDet
dessutom kunder kan kontantköp dessa registrerasatt göra utan att
i reskontran. Hade uppgiftema inhämtats revision hade detgenom
varit naturligt reda vilka rutiner för försäljningatt ta som
tillämpats, vilka uppgifter fanns och hur de lagrats.som

Halland anför felaktigt uppgiftslämnande bör straffsank-att vara
tionerat och har fått den uppfattningen flertalet skattskyl-att attman
diga skulle föredra Skattemyndigheten själv hämtar uppgifterna;att

föreläggandet omfattar mängd uppgifter medför detstor ettom en
omfattande arbete för den förelagde, arbete ligger vid sidanett som

den normala verksamheten och troligen har någoninte högreom
prioritet. Tiden för framtagandet uppgifterna bli långkan ochav
utredningen fördröjs.

beskattningsårLöpande

Kronoberg anför det inte kan hävdas borttagandet möjlighe-att att av
till kontroll löpande beskattningsår innebär påtagligt, konkretten av

hinder i revisionsarbetet; det finns situationer då tillåtetdet iär att
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skilda hänseenden granska löpande år med utgångspunkt i utredning
avseende föregående år. Vidare kan granskning löpande år ske närav
det gäller mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Det kan dock,

Skattemyndigheten, andra skäl önskvärt granskninganser attav vara
kan ske fram till revisionstillfallet; eftersom granskningen skall vara
framåtsyñande, kan det värde för den skattskyldigeävenvara av om
systematiska fel i avslutad bokföring påpekas.en

Uppsala lagstiftningen inte varit i kraft så längeatt detattanser
går ställning till konsekvenserna, det framgåratt ta att attmen
förutsättningarna för betalningssäkring försämrats. Skattemyndig-
heten följande exempel: I november 1994 f°ar myndighetenger
kännedom företag sina likvidaatt ärett väg tömmasattom
tillgångar. Med ledning tidigare skriftväxling med skattemyndig-av
heten dras den slutsatsen det kan fråga företaget iatt attvara om
oktober 1994 fakturerat utgående mervärdesskatt i samband med
vinstavräkning entrepenadarbete och det betalningstörreett ärattav

denna mervärdesskatt ska från företaget istället förtas utav som nu
användas till betalning mervärdesskatten. Deklarationstidpunk-att av

för mervärdesskatt för september-oktoberten har inte inträffat i
november 1994. tidigasteDen tidpunkt då mervärdesskatten kan
revideras för redovisningsperioden september-oktober inträder först
den december.5 Däremot inträder förutsättningarna för betalnings-
säkring redovisningsperioden gått tillnär ända, det vill den lsäga
november. Betalningssäkring förutsätter dock underlag kanatt ett
fastställas. dettaI fall kunde eventuellt betalningssäkringsunderlag
inte utredas via revision eftersom deklarationstidpunkten inteännu
inträtt. Ett ändamål för revision bör därför införas för utredningnytt

förutsättningar för betalningssäkring föreligger inkomståretnärom
eller beskattningsperiodmotsvarande gått till ända. Uppsala-

ytterligare situationer dånämner det finns behov inteatt väntaav
med revision:
a Ett företag med räkenskapsår slutar den 30 april år intel ärsom
arbetsgivare eller skattskyldig till mervärdesskatt. Anstånd med den
särskilda självdeklarationen har lämnats till den juni15 år Det
kommer alltså 14 månader efter bokslutet innan räkenska-att ca

kan bli föremål för någon kontroll, exempelvispema attav
räkenskaper förs och detta sker i enlighet med gällande bestäm-att
melser. b Enligt förslag ändrad mervärdesskatteredovisnings-om
period skall mervärdesskatt redovisas i den särskilda självdeklaratio-

omsättningen i näringsverksamheten understiger 1 miljonnen om
kronor. Med nuvarande revisionsregler kan detta komma innebäraatt

någon djupare kontroll inte kan förränatt till ochgöras ett ettupp
halvt år efter det verksamheten påbörjades. Uppsala detatt attanser
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bokföring-kontrolleraändamålsärskiltinte attbör ettövervägas om
införas.börstatusens

räkenskapsår;brutnamedsvårigheternapekarFlera län
inteföretagseriösamedanförsvinnahinnerföretagareseriösamindre

deochlämnatsdeklarationfel innanderedahinner göratt
skattetillägg.riskerar

undandra-skatte-fleravidföretagenpåpekarHalland typeratt av
ochbolagenräkenskapsår hosutnyttjar olikatransaktionergande

i dessaskatteundandragandet krävsavslöjanybildade bolag. För att
hakanoch säljare. Enköparehos både parternarevisionoftafall av

skulleFöreläggandeandradenintedeklaration, parten.lämnat men
kan hasäljande bolagochköpandefall, eftersomdessaiinte ftmgera

likvidationsbalans-huruvidakontrollkanVidareägare. avsamma -
inteellerskulle göras.räkning upprättas

skatte-både hosuppkommitosäkerhetVärmland att stormenar
egentligenskatterevisomvadföretagarnaoch hosmyndigheten om

någotvilket iräkenskaper,årslöpandegällerpå dethar närrätt att se
heltklientersinarekommenderatskatterådgivare attlett tillfall att

anför vidareVärmlandräkenskaper.årslöpandelämna utvägra att
räkenskapshandlingarårs ärlöpanderevideramöjligheten avattatt

inteföretag, ännukontrollvidvärde nystartatett somtex.stort av
kunnaviktigtfalli dessaräkenskapsår. Det attsitt första äravslutat

dettadåfinns,bokföringfördlöpandeordnad ochkontrollera att en
kom-kvalitetenförförutsättningnödvändig garanteraattär en

deklarationer.mande
bok-kontrolleraÖrebro kunnaviktigtdetpåpekar attäratt

gällervadsärskiltkontroll,internföretagi mindreföringen utan
kontrollviddetkanVidarekontanthandel.omfattandemedföretag

kontrolleranödvändigträkenskapsår attmed brutetföretag varaav
tillförmånerbeskatmingsbarafastställandeförkalenderårethela av

pågåendeunderlämpligtocksåkan attDetanställda etc. vara
tagitstillgångarvärderingen utdiskuterarevision avtex. somav

beskattningsår.löpandeunderfåmansföretagiföretagsledaren ett -
videffektivitetsförlust:Örebro påexempelkonkretocksålämnar ett

inslagåterkommande attrestaurangbranschen ärgranskningen ettav
alltindärförbegärSkattemyndighetenintäkter.oredovisadepåvisa

momsdeklaration.avlämnadtillbokföringsmaterial fram senast
detharbokföring upprättatskontrollsedvanligFörutom m.m.av

dessaNågraoredovisade inkomster.utvisarkalkylerolika avsom
inkomstdeklara-årspå 1995avvaktanipålagtsharrevisioner nu

kontrollenslutförakunnaendadet avtioner. Detta sättet attär
Avfulltkontrolleraskunnathar ut.fullt Momseninkornstskatten ut.

revisionspromemoriasåväldockintegrationsskäl får moms-som
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beslut tills inkomstdeklarationer avlämnats.vänta Detta klarär en
effektivitetsförlust.

Östergötland följande exempel: Vid revision A elföretagger av
med bl.a. TV-försäljning har hälften omsättningennoterats att av
avsåg transaktioner med järnhandel B. Misstanke fanns atten
privatpersoner köpte TV, och andra hushållsartiklar frånstereo ett

företag i sin fakturerade A. Denne fakturerade sedanexternt tursom
järnhandeln i sin fakturerade sin kund för enligt fakturantursom -

andra dem i verkligheten levererats. Fakturornasän textvaror som-
hade under denna kedja ändrats för kimden skulle kunna utnyttjaatt
mervärdesskatte- och kostnadsavdrag i respektive företag. Problemet
vid revisionen blev A hade kalenderår och brutetB den 30att per
april. Kontroll- uppgiftsmaterial från A kimde endast delvis användas
eftersom revisorerna behövde in kundreskontrani och leta efter
de utgående kundfakturoma med felaktig text.

Malmöhus periodkontroller mervärdess-använtattanger man av
katt och arbetsgivaravgifter för snabbt komma och granskaatt
bokföringen, den åter ökande handeln med skalbolagatt ärmen nu

problem. Exempelvis kan skalbolaget ändra räkenskapsårett tillstort
den april30 1996 samtidigt det avregistreras för mervärdesskattsom

Ävenoch arbetsgivaravgifter. Skattemyndigheten medtex.om
anledning välkänd företrädare misstänker tvivelaktiga affärer kanav
inte revision förrän tidigast den 31 Plundrareäga 1997.rum mars
kan således beskattningseffekter kan kontrolle-ostört utan attagera
ras.

Stockholm följande exempel. ärendel avseende Sverigesettger
skalbolagshärva under årenstörsta 1987 1994 omfattatsom -

skalbolag700 med obeskattade vinsternärmare miljarder2,3ca
kronor har förbudet granskning löpande medförtmot av en
betydande risk för skalbolagen fått/kimnat F-skatt återbetaldatt
efter jämkning avseende taxeringsåret 1995. Genom begäranen om
jämkning och återbetalning F-skatt för skalbolag erhölls iettav
februari vetskap1995 skalbolag i häwan delägande iattom genom

handelsbolag skulle komma kvitta bort vinster på 450 miljonerett att
kronor vid 1995 års taxering. Redan då farms kontrollintresseett att
kunna granska handelsbolagets räkenskaper för få kunskapatt om
övriga delägare i bolaget och därigenom via kontakter med respekti-

handläggare de lokala skattekontoren förhindra jämkningarattve
och återbetalningar F-skatt skulle ske. På grund bestämmelser-av av

i taxeringslagen kunde inte revisionen påbörjas förrän i april närna
tiden för deklarationens inlämnande gått har sedermeraDet visatut.
sig det skalbolag140 delägare i handelsbolaget ochäratt är attsom
dessa bolag haft F-skatt miljoner kronor5 avseende taxerings-ca
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året Skrivelse1995. har därför gått till respektive lokalt skattekon-ut
återbetala några F-skatt för dessa. Erfarenhetsmässigttor att ärom

känt återbetalda F-skatter och spärrkontomedel för investe-att
ringsfonder nonnalt de enda återstår få frånär att ut ettpengar som

skalbolag efter avslutad skatteprocess. iDet detömt är även mer-
direkt brottsliga skalbolagshärvoma viktigt så fort möjligtatt som
efter försäljning säkra uppgifter räkenskapsmaterialet innanen ur
skalbolaget eller säljs till målvakt varvid finnsrisktöms atten
räkenskapema försvinner.

Älvsborg anför vid konkurser inte kan utredaatt ägarenstex.man
utköp konkursboets inkråm förrän efter lång tid vidaresamt attav

bolag har brutet räkenskapsår, inte kan utreda vadettman, om en
fårnansägare tillskjuter i form aktieägartillskott lån;eller dessaav
uppgifter kan betydelse vid upprättandestor ägarensvara av av
kontantberälcning. Skattemyndigheten påpekar granskningatt av-
huvudbok och dagbok under löpande i kombination med kassain-
ventering god infallsvinkel för fortsatt fördjupad kontrollger en av

föregående års räkenskapsår, särskilt i företagnärmasttex. sattsom
i drivas kort tid för därefter i konkurs. Fördelensystem att sättasatt
med denna kontrollrnöjlighet påpekas också Jönköping.av

Skaraborg anför konsekvensen inte f°ar behandlaatt attav man
inkomsttaxeringsfrågan före deklarationstidpunkten kan bli denatt
skattskyldige först f°ar beslut ändring mervärdesskatten ochett om av

halvår utredning och beslut avseende inkornsttaxe-ett senare en ny
ringen. båda fallenI torde skattetillägg bli aktuella. berättigadEn
fråga från den skattskyldige torde varför han inte upplystesvara om
konsekvenserna för inkomsttaxeringen.

Övrigt

Stockholm förslår utredning samtliga regler revisionen av om om
kan samlas i kontrollag. Myndigheten vill vidare ha till stånden en
ändring så revision alltid f°ar påbörjas efter det räkenskapsåretatt att
gått till ända dvs. borttagande begränsningen om revisionen kanav

bli omfattande. Slutligen Stockholm det bör finnasantas attanser
möjlighet för Skattemyndigheten fatta beslut revisionenatt atten om

skall genomföras på plats i företagets lokaler.änannan
Skaraborg samköming företags löneredovisnings-att ettanser av

fil med till Skattemyndigheten lämnad diskett avseende kontrollupp-
gifter för anställda borde tillåten särskilt tillstånd frånutanvara
Datainspektionen.
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Västerbotten tycker användningen elektroniskaatt kassaappa-av
skilda fabrikat har blivitrater allt problem och detett större börav att

förtydligas vilka underlag bokföringsmaterialutgör och densom av
anledningen skall Manualer och andra instruktionersparas. samt
produkter kan framställas maskinerna exempel på vadärsom av som
eventuellt bör förklaras bokföringsunderlag.vara

Västernorrland det bör lagregleraatt övervägas kravattanser
användning kassaregister för skattskyldiga registreratsav tex.som

momspliktiga.som
Kristianstad och Halland vill kunna revidera fysiska personer som
bedriver näringsverksamhet, nämligen för kontroll av personer

med värdepappershandel eller förstor kontroll fåmansföretagsde-av
lägares transaktioner med sitt bolag.

Norrbotten vill ha utvidgade möjligheter överraskandeatt
genomföra kassainventering och detta förutsättningnämner att är en
för effektivare kontroll pizzerior.tex.av

Malmöhus det motsägelsefullt genomföraanser attvara en
revision i samverkan med sitter häktad. Skattemyn-en person som
digheten borde i de fall revision sker i samarbete med polis och
åklagare automatiskt delrätt alla handlingaratt ta utan attav
behöva framställninggöra tillämpning tvångsåtgärdslagen.om av
Malmöhus anför vidare det före ändringenatt 3 kap. 12 § TLav
stadgades den reviderade skyldigatt tillhandahållaatt genastvar
handlingar och upplysningar. Det föreligger ingen uppgiftnumera

hur snabbt det skall ske. Skattemyndigheten skyndsam-om attanser
hetskravet bör återinföras.

Uppsala de så kallade behörighetsreglema,att det villanser säga
vilken skattemyndighet behörig fattaär beslut, bör förenklas.attsom
Uppsala vidare det bör inteatt övervägas spaningsbefogen-anser om
heter bör tillföras skattemyndighetema. varaDet kan fråga attom
räkna kunder i bilda sig uppfattningrestaurang, huren en om
kassahantering sköts eller byggarbetsplatsatt samla uppgifteren

vilka företag involverade.ärom som
Även Örebro vill ha för skattemyndighetensrätt tjänstemän att

bedriva spaning, exempelvis från parkerad bil. Vidare bören
skattemyndigheten ha identitetskontrollerrätt göraatt personer

bedriver verksamhet utanför fast driftsställe. Personensom i fråga
skulle skyldig vilket företag hanatt eller honvara svara represen-

eller arbetar hur längeterar detta pågått, vilken lön erhållssom
vilka kassaredovisningsrutinersamt finns. Om vägrarsom personen
eller falsk identitet f°ar brottsmisstanke föreligga.svara uppger anses

Då skulle möjlighet tillkalla polis för identitetskontrollatt finnas.
Vad beträffar med fast driftsställe borde möjlighet tillpersoner

6 l6-O7l9
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fallfå ske iskulle då deKontrollenidentitetskontroll införas i TVL.
bör enligtsabotagerisk. Vidaregrundoanmäld revision görs av

Örebro vid kontant-enkla kvittonoch bevaraskyldighet upprättaatt
använder kassaapparat,inteinföras för företagförsäljning omsom

svårigheter föreligger.synnerligainte
Östergötland kontrollinstrument,föreslår införandet ett nyttav

användsskulle likna detFörfarandetrevisionsbesök. avsom
svårkontrolleradeföroch gälla baraspritkontrollanterlänsstyrelsens

serveringsrörelser.ochmarknadshandeltorghandel,branscher som
tjänsteutöv-granskningsledarensknytas tillkundeBefogenhetema

välja depopulationföroch användas mestning utstörreatt ur en
objekten.granskningsvärda

tillkrång-behörighetsreglernaocksåtyckerSödermanland äratt
taxeringslagen: aiändringarövrigt vissaföreslår ilade och

skälsärskildahos fysiskutföra revisionmöjligheterna näratt person
borde kunnaför revisionoch platsåterinföras, b tidföreligger bör

förhållbara skälnågrakontakten;vid den första att ettbestämmas
bör hac revisornsvåra finna,skall överlämnasförstbeslut är att

revisionen eftersomförtid och platsmöjligheter bestämmabättre att
ofullständigaofta kan bliöverlämnashandlingar samtde armarssom

så fårevision börfinns vidbegränsningarded att somvarasom
till företaget.fråga tillträdemöjligt det ärnär om

långförRSVhandräclcningshjälpenKalmar taratt genomanser
kommuni-underlättandeföreuropeiskt datanätföreslårtid och ett av

institutioner,andraskattemyndigheter ochländersmed andrakation
EKO-revisioner.främst vid
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Reservation Karl-Gösta Svensonav

För två sedan träddesnart rättsäkerhetsrefonnen i kraft, vilken
baserades enigt kommittébetänkande,ett Rättssäkerheten vid
beskattningen SOU 1993:62. Synpunkter inhämtades från alla håll
och utredningsarbetet bedrevs Detöppet. politisk enighet kringvar
avvägningen mellan den enskildes rättssäkerhet och det fiskala
kravet effektivitet. Riksskatteverket RSV förklarade sig också
i sitt remissvar inte ha något erinra förslagenatt exempelvismot om
överraskningsrevision och tredjemanskontroll.

Denna kommitté lämnar oenigt betänkande, skjuterettnu ettsom
grundskott rättssäkerhetsrefonnen. Härmedmot skapas djup politisk
oenighet mellan de partier denvärnar enskildes rättssäkerhetsom om
och de bara de fiskalavärnar intressena. Rättssäkerhetensom
begränsas till läppamas bekännelse. Detta innebär Skattemyndig-att
hetemas utredningsbefogenheter i framtiden kommer förändras iatt
takt med den för tillfället sittande majoriteten i Sveriges riksdag.
Vidare minskas naturligtvis legitimiteten för kontrollåtgärder som
enbart del de folkvalda står bakom. Allvarligast sannolikten av är att
åtgärderna kommer upplevas kränkande denatt vilkamotav grupp
de riktade,är företagen. En bra skattekontroll skapasv. s.
tillsammans med företagen och deras interepresentanter, attgenom

åsidosätter företagares integritet och rättssäkerhet.man
Det framställs i bland hela skatteförvaltningenatt skulle varitsom

negativ till rättssäkerhetsreformen. Så inte fallet.är En del baraser
till kontrollintresset, många inom skatteförvaltningen hälsademen
reformen välkommen. Själv har jag varit skattetjänsteman i större
delen mitt yrkesverksamma liv och stark anhängareärav av
integritetsskydd och rättssäkerhet för de människor åläggs betalasom
skatt, samtidigt kontrollen måste effektiv och befogenheter-som vara

tillräckliga för komma till med dematt inte villrättana göra rättsom
för sig. Jag ställer mig exempelvis därför bakom kommitténs förslag

revisor skall vid taxeringsrevisionattom ochta prov varor
kassa-, räknar- och mätapparatur tekniskprova samt utrust-annan

ning och i anslutning härtill kompletterande ändringar i tvângsåt-
gärdslagen.

villJag i detta sammanhang ytterligare RSV:spoängtera
remissvar avseende rättssäkerhetsreformen. Den uppfattning som
RSV uttalat i detta bekräftas också den erfarenhetsvar numera av
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myndighe-hittills vunnits efter reformens genomförande. Skattesom
kommittén ställdoch Bohus län har också påi Göteborgsten en av

harrevisionslagstiftningen strukturenkätfråga uttalat denatt ennya
eftersommyndighetens kontrollarbete klarunderlättar ensom

och tvång.åtskillnad gjorts mellan samverkan
ensidigt begränsaRättssäkerhetsrefonnen syftade inte till att

nåfråga balansbefogenheter, detmyndigheternas attutan envar om
Skattemyndighetemas befogen-rättssäkerhet och effektivitet.mellan

omfattandeavseenden både klarare ochblev i vissaheter änmer
kravformer, bl.under rättssäkratidigare, atta. genommen

blir föremål för dom-och debefogenhetema klart i lag attanges
åtgärderna genomförs. nuvarande ordningeninnan Denstolskontroll

effektivbefogenheter föruppfattning tillräckligaenligt min enger
skattekontroll.

medSkattemyndighetenenskilde ochmellan denNär balansen
rättssäkerhetsrefoimen kommaallvarligt rubbas, kanförslagdetta nu

utvidgade befogenheterden den ledde tillifrågasättas i delävenatt
finns mångaskatteförvaltningenskattemyndigheten. Inomför som

och med betraktar ensidigtuppfattningdelar min ettorosom
bekostnadbefogenheter den enskildesökadeförespråkande av

legitimitet. Till exempel fogarskattekontrollenshotett motsom
följande observandumGöteborgs och Bohus länSkattemyndigheten i

kommitténs enkät:till sitt svar

SKM tilldefinition kommer resultatfrån enkätenutgår attattatt geper
kontrollbefogenheter. Ensig behövaskattemyndigheterna störreanser

andra kommer alltiduppgift granska kunnahar tillmålgrupp attattsom
skulle bli befogenhetemaresultatethur mycket bättreexempel på omge

självändamál. Den enbartingetSkattekontrollen dockökade. är ettär av
förfogande förtill förvaltningens kunnaflera medel står attsom

beskattning. beskattningsresultatetYtterståstadkomma korrekt ären
skattekontrollen och rättssäkerhetsgaran-beroende skattesystemet,på att

rimliga överväldigande majoritet befolk-upplevstierna som av en av
därförmellan effektivitet och rättssäkerhetAvvägningenningen. mäste

politisk förankring.mycket bredhelst ha en

utöka skattekontrollenbetänkandetHela strävan attgenomsyras av
principer syftar tillkringgå de fundamentala attatt somgenom

förhindra godtycklig maktutöv-integritet ochden enskildesskydda
angående rättssäkerheten vidprincipdiskussionsaknasning. Det en

ytligmed i några andra länderbeskattningen. Jämförelsen reglerna är
Slutsatsemahur förfarandet fungerar.otillräcklig bildoch avger en

har befogenheter de svenskaandra länderi änstörreatt man
häpnadsväckande. Den omständighetenmyndigheterna minstär sagt
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de andra ländernas skattemyndigheter inte har sådana tvångsme-att
del de svenska myndigheterna förfogar viftas enkelt bort.översom
Det just kopplingen mellan taxeringskontrollens omfattning ochär

befogenhetema kan genomdrivas med tvångsåtgärdslagenatt som
medför de svenska befogenhetema så genomgripande. Man kanatt är
inte bara plocka russinen kakan från varje land och ihop demsättaur
till den integritetskränkande kontrollen våri del världen. Detmest av
fordras samtidigt beaktar nackdelarna kontrollsynpunkt iatt man ur
varje land. harmoniseringEn utländskamed skattemyndigheters
befogenheter kommer i stället leda till svenska myndighe-att attnog

förlorar kontrollbefogenheter.ter
Förklaringen till rättssäkerheten skall eftersättas till förmånatt nu

för ökade formella befogenheter sannolikt förslagen i förstaär att
hand riktade småföretagen, intressegrupp inteär mot v. s. en som

särskilt stark i den offentliga debatten. Samtidigt riktasär nu en
charmoffensiv företagarna, eftersom Sverige behöver fler ochmot
växande småföretag. Det borde lett kommittén till uppfattningen att

inte kan rikta sådan misstro berövarmot attman samma grupp man
företagarna sina fri- och rättigheter. Särskilt osmakligt det läsaär att
de avsnitt där kommittén försöker framstådet inskränk-att attsom
ningarna i integritetsskyddet för skerföretagen för deras bästa.eget
Företagen vill ha bra service från skattemyndighetema, deten men
skall då erbjudas dem, inte ske skattemyndighetemaattgenom
tvingar dem till underkastelse.

Kontroll handlingar under löpande beskattningsårav

Kommittén föreslår kap.3 8 TL motsvarande§ lagrumatt m.
ändras så skattemyndigheten får besluta revision föratt ävenattom
kontrollera det löpande beskattningsårets räkenskaper och andra
handlingar. Vad uttalas i det följande revisionsinstitutetattsom om
utvidgas utanför sitt ändamål och formen fishingantarmer av
expeditions tydligare.blir ännu

Först bör påpekas nuvarande ordning beskrivs felaktigtatt när
det kategoriskt påstås revision löpande års handlingar inteatt ärav
möjlig. I förarbetena till den nuvarande lagstiftningen prop.
l993/94:l5l sid 167 och SOU sid1993:62 249 endastsägs att
sådana handlingar behövs för kontrollera deklarations-att attsom
och uppgiftsskyldigheten för visst beskattningsår fullgjorts omfattas

revisionen. Senare beskattningsårs handlingar, således detävenav
löpande beskattningsårets handlingar, omfattas i den mån de behövs
vid revisionen det tidigare beskattningsåret, någonharav s.v.



148 Bilaga 3 SOU 1996:79

relevans vid denna revision. Det kan fallet vadex. vara avser
årsskiftesfakturering, inventarie- och lagerkontroll Att revisionm. m.
inte får ske löpande beskattningsår innebär således begränsningav en

målet med revisionen medlen för denna, detän sägsav snarare
avslutningsvis.

Vad däremot otillåtet kontroll bokföring,är ärsom en av
handlingar inte har någon betydelse för kontroll attmm. som av
skatt- eller uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. Detta har naturligtvis
motiverats de nämnda behovs- och proportionalitets-av ovan
principerna. saknasDet helt enkelt något försvarbart ändamål med
kontrollen. Förslaget i detta betänkande syftar till skattemyn-att ge
dighetema befogenhet kontrollera företagshandlingar sådantatt utan
samband mellan befogenheter och ändamål. Det inte heller härär
fråga revision i vanlig mening, fristående granskningutanom om en

bokföring och andra handlingar. Motivet för förslagetav anges vara
ambitionen förebygga brott, främst avseende skalbolag. Detatt s.

fullständigt häpnadsväckande höraär dessa skäl, eftersomatt
revision kan ske för varje form kontrollbehov. Man söker till slutav
skapa det hypotetiska fallet skalbolaget avregistreras både föratt
mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samtidigt det ändrarsom
räkenskapsår. Bolagsplundrare kan beskatt-ostört utan attagera
ningseffektema kan kontrolleras, kommittén.säger

Detta oriktig bild regelsystemet och det förefallerär atten av som
kommittén inte vill förstå hur nuvarande lagstiftning kan och skall
användas. Till exempel kan skatterevision i fråga mervärdesskattom
ske efter varje beskattningsperiod hos och eller kanärvar en som

bokföringsskyldig kap.17 7 mervärdesskattelagen.§antas etcvara
Samma sak gäller avseende andra skatter och avgifter. Förekommer
misstanke brott kan husrannsakan och beslag enligt rättegångs-om
balken tillgripas dessförinnan.

finnsDet ingen skatt säkra innan beskattningsåret elleratt annan
beskattningsperiod gått till ända 4 betalningssäkringslagen.§ Enligt
Rättssäkerhetskommitténs förslag fick revision inledas detnären
beskattningsår skulle kontrolleras gått till ända förutsätt-undersom
ning boksluts- och deklarationsarbetet inte hindrades förslagseatt
till bestämmelser i SOU 1993:62 sid 25. propositionenI ändrades

okänd anledning dock rekvisitet till omfattande revisio-attav avse
Lagtexten blev således begränsad vad åsyftades.änner. mer som

Förutom i de angivna exemplen, vilka kan åtgärdas med revision
efter beskattningsårets utgång, finns det från kommitténs sida ett
allmänt önskemål tillgång till årets företagshandlingar föratt att

hittar något eller kan något fel.äratt väg attse om man se
Vidare i frågaanförs, mervärdesskatten, kan ifrågasättasdetattom
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Skattemyndigheten verkligen kan uppfylla åtagandena enligt EG-om
Det påståendeträtten. motiverat och bordeär föranlettsvagtsenare

kommittén utreda frågan hänsynatt Med tillnämnare. att stora
variationer förekommer inom EG och då skattemyndighetema i
andra länder inte kan och tvångsomhänderta handlingarut enbart
med hänvisning till EG-förordningen, påståendetär sannolikt
felaktigt.

Det viktigt betonaär revisionsreglernaatt ocksåatt anger
förutsättningarna för tvångsåtgärdema enligt tvångsåtgärdslagen och

revisioner kan genomdrivasatt med tvång. Tänk i någotom man
sammanhang föreslog allaannat privata handlingar tillgängligaatt är

för kontroll det ligger utanföräven ändamålet med kontrollen.om
Ibland verkar det blivit fartblind skatteområdet.som om man
Mycket befogenheter leder till krav total kontrollnästan alltöver
och alla. Det osmakligt dettaär delvis motiverasmest medatt att

till företagarnas bästa. Skatteförvaltningen kan helstman ser när som
erbjuda alla företag frivillig och gratis kontroll räkenskapema.av
Detta kunde välkommen serviceåtgärd. Sådan service fordrarvara en
emellertid inte servicen skall tillhandahållasatt med tvång såom
fordras. Sveriges företag och företagare får förtroendet att avgörages

de vill ha gratis hjälp eller inte. Jag avvisar således kommitténsom
förslag. Det innebär nuvarande förbud granska löpandeatt att
beskattningsår avseende hela skatteområdet fortfarande skall gälla,

då sådan granskning liksom i dagutom behövs för kontroll attav
skatt- eller uppgiftsskyldighet fullgjorts.

Trecijemansrevisioner och fshing expeditions

Genom rättssäkerhetsrefonnen blev det klart revision endastatt en
får företas syftei kontrollera företag elleratt närings-att ett annan
idkare har fullgjort sin deklarations- eller uppgiftsskyldighetegen

korrekt När vill ha uppgifter från någonett sätt. denänman annan
skall revideras får förelägga sådan tredje inkommasom attman man

med uppgifter. Tidgare kom revisionsinstitutet utnyttjas föratt även
denna kontroll, i själva verket det inte frågatyp ärav men om en
revision i egentlig mening, samla uppgifter avseendeutan attom

En sådan uppgiftsinsamling bör därför inte kallasen annan person.
revision.

Nu föreslås återinförande möjligheten företaett tredje-attav
manskontroll revision. Man frågar sig naturligtvis varför,genom
eftersom idagredan har möjlighet uppgifter från tredjeattman

Skattemyndigheten själv berederutan sig tillgångatt till allaman,
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tredje handlingar. Det anförs det svårt i förvägäratt attmans
precisera alla de handlingar har samband med viss rättshandling.som

måste emellertid felaktigt,Detta eftersom kanvara man 0. m.
begära alla handlingar avseende viss rättshandling eller vissen

egentliga syftetDet fritt kunna söka efter uppgifter iär attperson.
företagets domstolarkiv, behöva sig förmotivera detutan att vare
eller den undersökte. I sin vidaste form syftar denna möjlighet till att
kunna leta uppgifter hos företagen, vad sökerutan att vetaens man
eller uppgiftersöker generella revisioner. Dettavem man om, s.

skolexempel vad brukar kallas fishing expedition.utgör ett som
Det bör tilläggas det inte i något dessa fall fordras misstankeatt av

brott eller dylikt.om
I demokratisk f°ar myndigheter aldrig godtyckligarättsstaten ges

befogenheter, de måste väl avgränsade och framgå lag.utan vara av
mycket viktig princip vid integritetskränkandeEn myndighetsutöv-

ning åtgärden står i proportion till ändamålet kap.se 2 12 §är att
RF. Behovs- och proportionalitetprincipen SOUskall iakttas
1984:54 sid och SOU77 1993:62 sid 169. Den enskilde måste också
normalt vad söks hos honom och varför. Fordras detveta som av
mycket speciella skäl enskilde fården inte sådan infonnation böratt
beslutet fattas domstol, så bevakar den enskildessätt rättav som
jfr förfarandet hemligvid teleövervakning tvångsåtgärdochex.
enligt tvångsåtgärdslagen.

En generell befogenhet för skattemyndighetema efteratt eget
gottfinnande kunna bereda sig tillträde till företag och sökaett
information i företagets handlingar, vanliga handlingar såväl som
ADB-lagrad information, för hittar något intressantatt se om man

någon naturligtvis klart brott dessa principer.är ett motom annan
Det minst anmärkningsvärt svensk kommitté vågarär sagt att en
föreslå sådan befogenhet för skatteförvaltningen 1990-talet.en

detMan knappast kan föreligga någon avgörandesäger att
skillnad rättssäkerhets-i eller integritetskränkningshänseende mellan

tredjemansrevision och revision. förvånande.Detta ären annan
i vårt liksomNormalt i andra åtskillnad mellangörs rättssystem

kontrollåtgärder den misstänkt, skattskyldig, avgiftsskyl-ärmot som
dig, uppgiftsskyldig och kontrollåtgärder kanandraetc mot som
tänkas ha information viss enlighet härmedI drogom person.
Rättssäkerhetskommittén skiljelinje mellan kontroll självatten man
fullgjort sina skyldigheter och SOUtredjemanskontroll. I 1993:62
sid följande:172 bl.sägs a.
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Både från grundlagssynpunkt och från integritetssynpunkt i övrigt bör
den minst ingripande åtgärden väljas, i den den ändamålsenlig.mån är
Från rättssäkerhetssynpunkt bör detta klart framgå lag. Vår utgångs-av
punkt därför i första hand välja föreläggandeforrnenär föreatt revision,
samverkan före och vitesförelåggandetvång före ingripandemer
tvängsåtgärder. Det också rimligt ställa högre krav för tredje-år att en
manskontroll för kontroll uppgifts- ellerän deklarationsskyl-attav egen
dighet fullgjorts. Vidare bör tvångsátgärd selektivsåen vara som
möjligt och således inte omfatta vad nödvändigt. Vidän ärmer som
tvängsåtgärder ocksåmåste domstolskontrollen effektiv iochvara
normalfallet åtgärden.föregå

Jämför med befogenhetema under skattebrottsutredning,man en
det verkligen föreligger brottsmisstanke,när framgårs.v. en

åtskillnaden tydligt. Hos den skäligen kan misstänkasänannan som
för brottet må husrannsakan företas endast brottet förövats hosom
honom eller den misstänkte gripits där eller eljest synnerlig anled-
ning förekommer skall påträffa föremål får i beslagatt tasman som
eller utredning brottet vinns. Påatt motsvarande finnssättannan om
särskilda restriktioner för tredjemansundersökningar konkurrens-vid
utredningar se 48 konkurrenslagen.§

bristandeDen förståelsen för denna distinktionertyp ärav
Överförtskrämmande. alla andra områden vårti rättssystem

skulle det leda till åtminstone företagen helst skulleatt när som
kunna bli för myndighetskontroll särskilda skäl förutsatta utan
allehanda allmänna intressen. Det anmärkningsvärt skattemyn-är att
dighetema skall ha bättre tillgång till privata handlingar vadän ex.
polis och åklagare har under skattebrottsutredning. Det bör ien
sammanhanget påpekas kap.2 6 RF också§ gäller företagslokaleratt
och lagrådet tidigare framhållit viktenatt revisionsinstitutetattav

klar och tydlig utfomining och tillämpningen präglasges atten av
urskillning och restriktivitet se SOU 1993:62 sid 155-157.

För närvarande kan tredjemansinforrnation begäras via ett
föreläggande. Det finns till och med möjligheter företaatt överras-
kande tredjemanskontroller under vissa förutsättningar detnär är
befogat i det enskilda fallet. För skapa god balans mellanatt en
Skattemyndigheten och de enskilda, skall sådana beslut fattas av
domstol. Enligt förslaget blir det Skattemyndigheten avgör närsom

skall kunna bereda sig tillträde till företags lokaler förettman att
företa tredjemanskontroll och huruvida den reviderade skallen
upplysas vad kontrollen Tredskas den reviderade riskerarom avser.
han vite eller tvångsrevision. Frågan huruvida tredjemans-en om en
revision befogad eller skall enligt förslagetär inte beslutas av
domstol bl. föreslås 10 tvångsåtgärdslagen§ slopad.a.
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invändningarDe nuvarande ordning, har framförts frånmot som
skatteförvaltningen karaktären det någotär attav anses vara mer
arbetskrävande skicka föreläggande föri stället åka tillatt ett att
företaget och älv leta fram uppgifterna. Ett flertal skattemyndighe-

dock föreläggandena fungerar bra ochter att äranser o. enm.
arbetsbesparande kontrollmetod. påpekas frånDet också flera håll att
det för tidigt reglerna behöver justeras någotiär ännu avgöraatt om
eller några avseenden. En hel del frånde skattemyndighetemaav
anförda frågeställningarna får övergångsproblemnärmast ses som

minskar takti med hantera tredjemanskontrollen. Jagattsom vanan
således tredjemanskontrollen skall behållas i nuvarandeattanser

form.

Överraskningsrevision domstolskontrollutan

Det rättssäkerhetssynpunkt stötande förslaget kommit-ärmest attur
tén vill det möjligt kringgå rättssäkerhetsgarantiema igöra att
tvångsåtgärdslagen. Huvudprincipen i rättssäkerhetsrefonnen attvar
skapa klar skiljelinje mellan samverkansrevision och tvångsåtgär-en
der. Den enskilde skall aldrig i tvivelsmål huruvida detsväva ärom
fråga det eller det andra. I det fallet skall lagde iom ena senare
stadgade förutsättningarna för tvångsåtgärder föreligga. Förslaget att
underrätta den enskilde revision först i samband med attom man
knackar hos honom, för så få till stånd överrask-sättatt en
ningsrevision föregående domstolsprövning, ingetutan är änannat

kringgå dessa rättssäkerhetsgarantier.att
Tanken den enskilde inför denna ochsituation kapitulerarär att

ger sitt samtycke till överraskningsrevisionen. Om den revidera-
de inte sig revisionen då han får underrättelsen, kanmotsätter
revisionen genomföras i samverkan enligt reglerna i TL, det.sägs
Motsätter skattskyldigesig den överraskningsrevision fåren
skattemyndighetema förutsättningarna för tvångsrevisionpröva om

uppfyllda. Härvid kommer myndigheten i den situationen detär att
blir fråga interimistiskt beslut, finner sabotageriskett attom om man
föreligger. Sådant beslut fattas granskningsledaren såledesochav
undviks den föregående prövningen länsrätten.av

Det illa vissa inom skatteförvaltningen, JO-klaraatt trotsvar nog
uttalanden häremot, före rättssäkerhetsreformen trodde att man
kunde utnyttja överraskningseffekten och den enskildes under-

Åtgärdenlägsna situation. lagstadga möjligheten förvånandeatt ärnu
och uppseendeväckande och står i stark kontrast till rättssäkerhets-
garantiema inom brottsbekämpningen.ex.
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Vid brottsutredningar, avseende mord, rån eller skattebrott,ex.
kan motsvarande tvångsåtgärd komma i fråga, nämligen husrann-en
sakan. För skydda den enskilde omotiveradeatt integritetsin-mot
trång finns regel i kap.28 l tredje§ stycket rättegångsbalkenen som
stadgar: Ej må för husrannsakan hos den misstänkte i något fall
åberopas hans samtycke, med mindre han själv begärt åtgärden.
Detta torde för övrigt grundläggande mänsklig rättighetvara en som
skyddas enligt artikel 6 i Europakonventionen till skydd för de
mänskliga rättigheterna. Kommitténs förslag syftar till göraattsom
det möjligt överraska den enskilde med beslutatt revision ochett om

till stånd samtycke, med det förtäckta hotetett tvångsåtgärderatt
kan tillgripas, ingetär denna principänarmars annat sättaatt

sidan. Det så den tidigare ordningen med bevissäkringslagenvar
fungerade. Beslut bevissäkring behövde därför bara fattas iom
några fall år. Se vidare SOU 1993:62 sidorna 153, 155-160,per
163-164, 170-172, 183-184 och 193. Enligt förslaget skall beslutet

överraska dessutom tillkommaatt den enskilde revisorn. Ett mer
flagrant fall försök lagfasta godtycklig myndighetsutövningattav
torde leta efter.man

Tredjemansföreläggande

Kommittén föreslår stadgandet i kap.3 50att andra§ stycket ocha
motsvarande bestämmelser i mervärdesskattelagen, lagen om
punktskatter och prisregleringsavgifter och tullagen föreslås
upphävda, med motiveringen bestämmelsen i praktikenatt är en
tredjemansrevision och därför obehövlig. Dettaär emellertidär
felaktigt.

Om den enskilde föreläggs samla in uppgifter tredjeatt om man
kan han enligt den nuvarande bestämmelsen ställa handlingar till
skattemyndighetens förfogande i stället för själv samlaatt
uppgifterna. Det innebär den skattskyldige valrätt föratt attges en
undvika onödiga kostnader i samband med sådan kontroll. Meden
kommitténs förslag kan den skattskyldige inte längre välja avståatt
från detta merarbete, kan till och med föreläggas vidutan vite att
fullgöra sådan uppgiftsinsamling.

Även detta förslag syftar således till försämra möjligheternaatt
för den enskilde och stärka skattemyndigheternas maktbefogen-
heter. Tillsammans med förslaget tredjemansrevision skallom
endast skattemyndigheten kunna välja vad förmånligtär mestsom
för myndigheten och således kunna åsamka den skattskyldige stora
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förslaget intesålundauppgiftsinsamling. Jagförkostnader attanser
lagstiftning.bör leda till

löpanderevision underuttalatvad jagmedkonsekvensI omovan
skattemyndighetemaförslagockså kommitténsjagår avvisar att ge
beskattningsåret ochlöpandedetuppgiftföreläggandetillrätt omom

perioder.löpandeom

Ändringar tvångsåtgärdslagenav

stabilNågonkraft två år.varit iinteharTvångsåtgärdslagen ännu
ifårskattemyndighetemautbildats ochhar intepraxis ännu

därför ingenfinnsåtgärder.begärda Detbifall till sinahuvudsak som
särskildrisk tillfrån påtagligriskrekvisitetändraanledninghelst att

risk.

tullagenKontroll enligt

enligt minvisartullagenändringarnaredovisadekommitténDe avav
konstitueraravseende vilka regler rättförvirringenmening att som

haft denTullen hartotal.överraskningsrevisionföreta äratt en
medgjordesbestämmelsernaändringarnauppfattningen att somav

befogenhe-någraåterficktullenskulle lett tilltullagenden attnya
innebär interevisionenföroch platstid attbestämmater. Rätten att

revision.genomföratvångsvisnågon ochöverraskakan enman
stadgandetkopplad tillmissuppfattning främstdennaDessutom var

genast.handlingarnatillhandahållaenskilde skulledenatt
den harsvåruppenbarligenMissuppfattningen trots attutrota,attär

JO:sjustieombudsmarmenbl.gånger,flertalvederlagts ett a. av
sid1986i Skattenyttoch Hedberg1982/83 sid 305ämbetsberättelse

ochsid 151-1521993:62SOURättssäkerhetskommittén119, av
sidSkattetidning 1994SvenskiHultqvistområdetexperterav

befogenhe-inte har detullensåledesbedömningMin464-466. är att
ha.sigden trorter

anmärkningsvärd. TullentullkodexentillhänvisningenVidare är
desspå detkodexen gagnatuppenbarligen sätthar använt som

befogenheter.självständigafåförintresse, attarguments. somv.
vissasjälva bestämmaSverigekan iandra länderiLiksom avom

dom-föregåsskallkontrollerintegritetskränkandetullens avmer
kommittén.ocksåpåpekasliknande. Dettaellerstolsprövning av
tillräckligatvångsåtgärdslagenmedtillsammansTullagen ger

kontroll.uppfylla kravenförbefogenheter att
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Min ståndpunkt i denna fråga sammanfaller sålunda med vad jag
framhållit, nämligen tullen varken behöver tvångsbefo-att extraovan

möjlighetergenheter eller företa tredjemanskontroll vadstörre änatt
den fick med rättsäkerhetsrefonnen. ställer mig därför avvisandeJag
till förslaget tillåta °överraskningsrevisioner och tredjemansrevi-att

tullagens bestämmelser åter harmonieras medsioner. Däremot bör
nuvarande lydelse taxeringslagen för möjligt undanröjaattav om

tvivel avseende tullens befogenheter.varje

Granskningen personuppgifterav

Kommittén föreslår ändringar strider dataskyddsdirektivetmotsom
behandlas datalagsutredningen. Kommitténsoch som n. av

påståendeställningstagande förstärker ytterligare mitt utökadatt
ochskattekontroll sker till pris godtycklig maktutövning denattav

enskildes integritet inte skyddas. avvisar därför kommitténsJag
förslag.
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Särskilt yttrande KjellssonPerav

En tullrevision inte sak taxeringsrevision.är Ensamma som en
tullrevision led i det gränsskydd tullenär upprätthåller förett som
nationen och för gemenskapen. skyddEtt inte endast syftar tillsom

fastställa och uppbära tullar för gemenskapenatt skatter ochsamt
avgifter för nationen, upprätthålla nationella ochävenutan att
gemenskapsrättsliga in- och utförselrestriktioner samlasamt att
underlag för utrikeshandelsstatistiken. Tullrevisionsinstitutet måste

i belysning detta förhållande.ses av
Den traditionella tullkontrollen med eller fleraär portaren mur en

vilka alla förs till eller från området måsteutgenom varor som
och där tulltjänstemännen kontrollerar och uppbärpassera varorna

pålagor innan släpps vidare. tullkontrollNär detutövasvarorna
finns inte något behov för tullrevision.sättet Emellertid medför ett

sådant sidanvid flertal fördelar kontrollsynvinkel,system, ettav ur
nackdelar i form vid vanrflödenäven blir tullkontrollenatt storaav

flaskhals där flödet till skada för handeln. syfteIstoppasen attupp,
underlätta för näringslivet har därför i Sverige liksom i många andra
länder införts förenklade förfaranden olika slag. Sverige harav
därvid gått längre de flesta andra länder.än

Vid delen den kommersiella importenstörre till Sverige frånav
tredje land används det förenklade förfarandet hemtagning. Detta
innebär importör medgetts tillstånd hemtagareatt atten som vara
efter ha lämnat anmälan f°ar ta hem och förfogaatt deöveren
importerade Importören skall därefter inkomma medvaroma. en
kompletterande deklaration vilken tull andra skatter ochsamt
avgifter kan beräknas. Detta smidigt bygger påär ett system som
förtroende för importören, på möjligheten kontrolläven göraattmen
i efterhand revision.genom

Det kan vidare konstateras möjligheten till effektiv efterkon-att
troll i fonn revision sågs förutsättning för riksdagensav som en
införande tulldatasystemet och möjligheten lämna deklarationattav
elektroniskt med förenklade krav uppvisande styrkandeav
handlingar.

Tullrevisionen således komplement till den fysiskaär ett gräns-
kontrollen det möjligt till fördel för näringslivet, lättagör att,som
kontrollen vid själva gränspasseringen.
Att tullen har, och skall ha, långtgående befogenheter för kontroller
vid tredje land inte ifrågasatt.gränsen Tullrevisionenmot synes vara

inget utflödeär gränskontrollen ochän tullens befogen-annat ett av
heter genomföra sådana kontroller bör detta perspektiv.att ses ur
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den juli hade tullen liksom skattemyndigheternaFöre l 1994 rätt
revision. julitid och plats för genomförandebestämma Den latt av

ifrån myndigheterna och de hänvisades tillden1994 rätten atttogs
önskad revision inte kunde genomförasvända sig till domstol om en

samverkan med den reviderade.i
i återgavs tullen,det svenska medlemskapet EUsamband medI

tid ochskattemyndighetema, möjligheten bestämmainte attmen
revision det nödvändigt. Huvudregeln revisionplats för är attom

hellersamverkan ändrades dock inte. Inteskall genomföras i togs
så vitemindre ingripande åtgärder ellermöjligheten användaatt som

tvångsåtgärderinförda lagen särskildaåtgärder enligt den 1994 om
i beskattningsförfarandet bort.

vid revisiontillbaka möjlighetenTullen samtidigt attgavs
tullrevision.vilket oumbärlig del ikontrollera ärvaror, en en

gjordes utgångspunkten vadVid de ändringar 1994 manvarsom
för taxeringsrevision ochansåg lämplig ordning sammavara en

tullrevisionenstullrevision beaktandeordning föreslogs för utan av
särskilda karaktär.

medtillskapatshar kunnat konstateras den ordningdetNu att som
tillfyllest för skattemyndig-i tankarna inte varittaxeringsrevisionen

behövliga förbättring-Kommittén länmar förslag tillheternas behov.
beträffande tullrevisionenskattemyndighetema,för görmenar

tullrevisionentidigare gjorts. Kommitténmisstag sersamma som
taxeringsrevision.som en

tullmyndighets vid behovdärförKommittén rätt attattanser
upphävas och tullen återtid och plats för revision börbestämma att

revision intetill lagen tvångsåtgärderskall hänvisas enbart när enom
i samverkan.kan genomföras

egendomlig ordninguppfattningen detkan dela denJag äratt en
genomföra revisionsjälv beslutabåde ha möjligheten attattatt en

använda sigsamtycke och möjlighetenden reviderades attutan av
för till dettanaturliga åtgärdentvångsåtgärder. Denlagen rättaattom

vidtvångsåtgärdersärskildadock inte längre lagengöraär att om
tullrevisionentillämplig på Dettabeskattningsförfarandet är en

enbarttullrevisionenföljd redannaturlig än ettatt avser merav
beskattningsförfarande.

lydelse:kunna följandetullagen skulle72 § ges

i med denmöjligt drivas samverkanrevision skall långtEn så
onödigt hindrarden intesådantreviderade och på sätt attett

begårreviderade hanskall ske hos denRevisionenverksamheten. om
svårigheter. Ombetydandedäroch revisionen kandet utangöras
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handlingarnareviderade skall pådeninte verkställs hosrevisionen
revisorn kvitto.tillbegäran lämnas mot

Även får revisionensitt medgivandereviderade inteden gerom
bör granskasför sådantpåtaglig riskdet finnsverkställas att somom

platsgenomförsförvanskas revisionen påellerundanhålls annanom
verkställassärskilda skälRevision får intetidpunkt.videller utanannan

och klkl. 8.enskild mellan 19hos

små företag.allt förtullrevision intemålet förmärkaDet ärär attatt
i dettullrevisionföremål förskulle blienmansföretag ärAtt ett en

kan hasynpunktereventuellauteslutet. Denärmaste man
mänskliga rättig-deEuropakonventionentillämpligheten omav

därför inteföretagsådanataxeringsrevisionvidheterna är
tullrevision.tillämpliga på

krav påuppfylla detordelydelsenföreslagnaDen ävenovan
regerings-proportionalitetsprincipenbeaktandeochlagform somav

ställa.formen kan
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NyquistSärskilt yttrande Kerstinav

direktiven haftskatteflyktskommittén enligtregelverkDet attsom
erfarenheterkraft sedan juli 1994. Dehar varit iompröva av

iredovisat till komitténtillämpningen skattemyndighetemasom
färska. framgårdärför tämligen Detenkätsvar 1995 ärsommaren

förekommitkommit till kommittén detockså de att ensvar somav
användning. Enligt minhel missförstånd vad gäller reglemasdel

ytterligt försiktig meddetta till börmening att man varamanar
lagstiftning ii den gällande lagstiftningen. Enändringar som

huvudsak under samförstånd.stortantogs
föreslår i vissa delar onödigtändringar kommitténDe ärsom

till ökad rättsosäkerhet. loch obehövliga lederlångtgående samt
bakom kommitténs förslag.ställer jag mig därför intefölj ande delar

redjemansrevisionT

återinförs.föreslår tredjemansrevisionKommittén att
eller vadSkattemyndigheten skall därvid inte behöva ange vem som

generella kontroller, d.v.s.granskas. betyderDet ävenatt s.
förberedande kontroll andrainsamlande uppgifter änavsom enav

bli tillåtna och detskall revideras, återigen skulleden utansom
helst restriktioner.några som

tredjemansrevision skallåterinförandeFör ettatt varaav
skall, enligt minpå rättssäkerhetacceptabelt med hänsyn till kravet

eller vadtill reviderasuppgift lämnas denmening, vem somsom om
granskningen avser.

de flestalagändring harVad beträffar behovet av
enkätundersökningskattemyndighetema i kommitténs attuppgett

effektivitetsförluster.inneburitborttagandet tredjemansrevisionav
frågeställningen varitsäkert delvis förklaras medkanDetta att

verkliga hinder.ledande, naturligtvis stöttäven att manmen av
anfört hinderskattemyndighetemaSer vadnärmare somman
myndigheterna vidundanröjsjag de flesta dessa ävenatt omavanser
skall kontrolleras.har eller vadtredjemansrevision att somange vem

tredjemansrevision tillåten i Norge,framhållerKommittén äratt
Österrike.ochNederländerna, TysklandDanmark, Finland,
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Av den undersökning utländsk kommittén genomförträttav som
framgår dock det gäller Danmark, Finland,när Nederländernaatt och
Tyskland krävs det särskilda förutsättningar eller förfaranden detnär
saknas uppgift skall kontrolleras eller vidom vem som
genomförandet masskontroll.av

När tredjemansrevision tidigare kritiserats i olika sammanhang
har också kritiken främst riktats skattemyndighetemas möjlighetmot

genomföra revision angivande elleratt vadutan av vem som
kontrolleras.

När revisionsreglema ändrades 1988 och generell revisions.
infördes uttalande sig lagrådet prop 1987/88:65, starkt kritiskts
och anförde bl följa

Enligt kap 2 regeringsfonnen12 § får skyddet husrannsakan ochmot
liknande intrång begränsas endast för tillgodose ändamålatt ärsom
godtagbart i demokratiskt samhälle och begränsning får aldrigett en

vad nödvändigt med hänsyn till detutöver ändamål harärsom som
föranlett den. Lagrådet vill därför starkt understryka vikten attav
revisionsinstitutet klar och tydlig utformning och attges en
tillämpningen reglerna kommer präglas restriktivitet ochattav av
urskillning."

En restriktiv tillämpning institutet tredjemansrevision kräver,av
enligt min mening, den reviderade åtminstone skall ha möjlighetatt

ställning till vilken kontroll Skattemyndigheten villatt ta Förgöra. att
kunna det krävs myndigheten vilkengöra eller vilkaatt anger som
skall kontrolleras eller vilka rättshandlingar eftersöks. Densom
reviderade har då möjlighet ställning till han vill samarbetaatt ta om
eller För det fall sådant krav medför svårigheter förett
skattemyndigheterna finns möjlighet efter domstolsprövningatt - -
vidta revision uppgiftslämnande med tillämpningutan 10 §av
tvångsåtgärdslagen.

Kommittén tillämpningen 10 tvångsåtgärdslagen§attanser av
innebär problem det krävs det skall kunna befarasatt att attgenom
utredningen skulle försvåras den åtgärden genomförs hosattav som
underrättas kontrollen.om

Kommitténs farhågor i detta avseende dock uttalandenmotsägs av
i specialmotiveringen till nämnda paragraf, 1993/94: 15 157,prop s
där bl följande sägs.a

Som exempel det kan befaraspå utredningen kan försvårasnär att av
föreläggande kan det finns riskett den förelagdanämnas attom

saboterar utredningen älv eller varsko den uppgiñemaattgenom som
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medbör räckalågt.relativt Detbörför dettaBeviskravet sättas enavser.
sabotagerisksådanuppgifternabedömning attartallmän är avav om

nödvändigt medintesåledesföreligga. Detkantypiskt ärantas ensett
fallet.enskildasabotagerisk i detkonkretmer

detsåledesjagtredjemansrevisionåterinförande attVid ett anserav
skallvadellerreviderade fårdenkrävasmåste vetaatt somvem

kritiseradestarkttidigaretillbaka till detOm intekontrolleras. är
hadeåtgärdenvadunderrättadesreviderade intedendärsystemet om

kframståkomi ställethelaoch detsyfte attför som en snärmare
behovdet finnsvisatshellerhar inte ettexpedition. Detfishing att av

sådant system.

rezijemansföreläggandeT

lagenstycketandrakap. 50 §föreslår 3Kommittén att oma
motsvarandeochLSKkontrolluppgifterochsjälvdeklaration

ochpunktskatterlagenmervärdeskattelagen,ibestämmelser om
Stadgandet denupphävs.tullagenprisregleringsavgifter och somger

tillhandlingarnödvändigaställamöjlighetföreläggs att
föreläggandetgranskning,förförfogandeskattemyndighetens om

fullgöraförarbetebetydandenedmåste lägga atthanmedför ettatt
lagtekniskt inte hörstadgandettill dettaMotiveringendet. är att

vidöverflödigtblireventuellt ettoch detLSKihemma att
emansrevision.tredjåterinförande av

dendocki LSKstadgandetnuvarandeEnligt det somges
inkräverskattemyndigheternavalmöjlighetföreläggs nären

sammanställa.förarbetsinsatsbetydandemedför attuppgifter ensom
fördenförlorar utsättsförslagkommitténsMed som

rimligtintekanvalmöjlighet. Detdennatredjemanskontrollen vara
väljamöjlighethaskallskattemyndigheterna attendastatt

uppgifterlämnaharenskilde,fall. Deni dessa attkontrollform som
utföratvingaskan kommatredjeegenskap atti enman,av

harhankostnadermedför utan attarbetsinsatsbetydande storasom
Någonuppgiften.utförskattemyndigheternaväljai stället atträtt att

ske.således intemeningenligt minlagändring bör

Riskrekvisi tet

tvångsåtgärdslagenrisk ipåtagligrekvisitetföreslårKommittén att
särskild risk.tilländras
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Den föreslagna ändringen bör enligt min mening inte genomföras
eftersom den obehövligär och förmodligen skulle leda till ökad
osäkerhet vid den praktiska tillämpningen.

Anledningen till kommitténs förslag till ändring rekvisitet ärav
vill ändraatt det förarbetsuttalandeman säger attsom en

omständighet, kan tyda på sabotagerisk, teckensom är omfattande
eller avancerade skatteundandraganden prop 1993/94:15l, 155.s
Bakgrunden till detta Kammarrättenär i Stockholmatt i dom denen
16 juni 1995, mål 5669-1995, avslog skattemyndighetensnr yrkande

tvångsåtgärd. I domskälenom detsägs undandragnaatt
skattebeloppets storlek kan något osäker. Med tillämpningsynas av
proportionalitetsprincipen uttalar dock domstolen inte baraatt man
bör beakta storleken på befarade undandraganden i högreutan än
grad möjligheten till andra åtgärder för bestämma underlagatt förett
taxering. Kammarrätten fann vid denna prövningatt saknades
förutsättningar bifalla skattemyndighetensatt talan.

Enligt min mening bygger kommitténs förslag till ändring på en
mycket långtgående tolkning kammarrättsdom. Oavsett dettaav en
kan ifrågasätta tolkning dennaman om en typav av
förarbetsuttalande i enstaka kammarrättsdom innan någonen -vägledande praxis från Regeringsrätten kommit bör föranleda en-så långtgående åtgärd lagändring.som

Kommittén påstår inte det skulle finnas någraatt andra skälens
till ändring riskrekvisitet. Det förefaller också ganskaav naturligt
eftersom skattemyndighetema hittills fått bifall till sina ansökningar
i 60 de 70 mål där domstol riskrekvisitet.prövatav Det inte hellerär
flera fyra skattemyndigheterän i kommitténs enkätundersökningsom
uttalat upplevt problematt med rekvisitet påtaglig risk.man

Osäkerheten vid tillämpningen skulle enligt min uppfattning öka
med den föreslagna ändringen. Det nuvarande rekvisitet bör därför
behållas och Regeringsrättens påbörjade praxis bör fortsätta att
fylla gällande på området.ut rätt
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