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Kumulation av sanktioner på
skatteområdet

Sektionsmöte

Referatskrivare: Kammarrättsfiskalen Nils Sköld, Sverige

Debattledaren förvaltningsrådet Olof Olsson hälsade välkommen till
sektionsmötet och presenterade referenten, korreferenten och referat-
skrivaren samt redogjorde för uppläggningen av mötet.

Referenten biträdande professor Asko Lehtonen, Finland, inledde med en
genomgång av huvudpunkterna i det skriftliga materialet.

Korreferenten landsretssagførerAage Spang-Hanssen, Danmark: Det emne
vi her drøfter er centralt for de skandinaviske velfærdssamfund. Vort ønske
om at sikre velfærd for alle modsvares af

a/ et internationalt set højt afgiftniveau på ca. 50 % af bruttonationalind-
komsten,

b/ en stor vægt på de såkaldte direkte skatter, det vil sige skatter pålignet
de indkomster, som oppebres af personer og selskaber.

Disse forhold taler for, at så sige disciplinen opretholdes gennem kraftige
straffesanktioner overfor dem, der søger at unddrage sig deres del afbeta-
lingen.

Her over for står det fundamentale, at vi ønsker at leve i et retssamfund,
hvor ingen skat pålignes uden følge en (helst nogenlunde forståelig) lov og
hvor den enkelte har en realistisk mulighed for på betryggende vis at fa
efterprøvet, at han eller hun ikke afkræves for store beløb.

Disse hensyn er forskelligt udformet i de enkelte skandinaviske lande. I
Danmark har vi ikke systemet med automatiske skatteforhøjelser/skatte-
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tillæg. Vi har derimod et bødesystem som i sine praktiske konsekvenser
nærmer sig systemet med skattetillæg.

I princippet afgøres alle spørgsmål om straf for forsætlige eller groft
uagtsomme overtrædelser af skattelovgivningen af domstolene. Men hvis
skatteyderne ønsker det kan man - bortset fra grove overtrædelser - få sagen
afgjort administrativt, det vil sige ved forhandling med den lokale skatte-
myndighed og dette sker i 90 % af alle tilfældene. Både domstole og skatte-
myndigheder følger da den praksis, at man ved forsætlige overtrædelser
af kræver en bøde på det dobbelte af det for lidt erlagte skattebeløb og ved
groft uagtsomme overtrædelser en bøde svarende til det for lidt betalte
skattebeløb. Når tallet er så højt som 90 % skyldes det, at realiteten er, at
befolkningens skræk for at blive tiltalt i en skattestraffesag er så stor, at alle
der har mulighed for det vælger den administrative løsning - også selv om
de måske havde en chance for at blive frifundet ved en retssag.

Den danske ordning er næppe i strid med menneskerettighedskonven-
tionen idet, borgeren har krav på, at strafspørgsmålet afgøres af domsto-
lene. Det forhindrer imidlertid ikke, at den danske ordning virker tungt

Personlig er jeg noget tiltalt af det finsk/svenske system. I mange tilfælde
kunne der være behov for at sanktionen er en tillægsskat og ikke en bøde.
Bøde er jo straf og det danske system virker meget tungt.

Skattestrafferetten er jo noget helt specielt. Alle kan forstå, at et sam-
fund må straffe en række positive handlinger som simpelthen er uacceptable
så som tyveri, manddrab og voldtægt. Men uorden, sjusk, dårlig begavelse
og konstant beruselse er ikke strafbar. Skatteretten retter sig jo imidlertid
mod alle borgere, også den der af tilbøjelighed eller andre grunde lever
livet anderledes end de fleste.

Lad mig tage to eksempler:

- Tillidsfulde hustruer findes endnu. Det er ikke helt sjældent, at gifte kvinder,
i en ikke alltid begrundet men fuldstændig tillid til mandens talent for
regnskabsføring, helt overlader udfyldelsen af selvangivelsen til ham. Hvis
dette fører til, at hustruens formue eller formueafkast ikke er rigtigt oplyst,
får hustruen en bøde - ofte af meget betydelig størrelse. Det har hun svært
ved at forstå og med nogen grund.

-1 Danmark har man for nogen år siden også kriminaliseret det forhold, at
folk ikke reagerer på de oplysninger skattevæsenet angiver at have fået om
deres forhold. Hvis de tal skattevæsenet her anfører er forkerte, har
skatteyderen pligt til at reagere. Tanken med ordningen er, at den såkaldt
fortrykte selvangivelse skulle gøre livet lettere for de mange skatteydere,
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der kun har en lønindkomst eller andre let registrerbare indtægter. Det er
imidlertid ikke nemt at kriminaliseredet forhold, at folk ikke opdager, at de
tal skattevæsenet sender dem er forkerte.

Vi havde for nogle år siden en sag om en sømand, som blev tiltalt for
ikke at have reageret på et brev. Han svarede, at når han kom hjem fra
langfart, smed han alle rudekuverter i papirkurven. En sådan bohemeagtig
indstilling til tilværelsen er ikke forbilledlig - men den burde ikke være
strafbar. Sømanden fik en bøde.

Fejlen i vort straffesystem er, at bødeberegningen - der er automatisk en
eller to gange bøden - fører til tal som reelt burde forudsætte latent fortsæt
til skattesvig.

Sideløbende har vi i Danmark - som sikkert i hele Skandinavien - det
problem, at det såkaldte sorte arbejde støt vokser i omfang. Man regner i
Danmark med, at ca. 14 % af alle i arbejdsdygtig alder i større eller mindre
omfang har indtægter, som de ikke selvangiver. Nogle af dem som oppebærer
sådanne indkomster er naturligtvis klar over, at de bærer sig forkert ad, men
store områder opfattes af befolkningen som skattefri, f. eks. arbejde i hus
og have for andre. Dette går naturligtvis hånd i hånd med, hvad vi jurister
ville kalde socialt bedrageri - nemlig hvis de pågældene modtager fuld
understøttelse samtidig, men som af store dele af befolkningen opfattes
som fuldt lovligt.

Et element i problemstillingen er, at de fleste danske skatteborgere - med
rette eller urette følge sig hjælpeløse over for systemet. Dette hænger dels
sammen med det offentliges reelt ubegrænsede ressourcer og den lange tid
det tager at føre en materiel skatteforhøjelse op gennem systemet - mellem
3 og 10 år. Det har også sammenhæng med, at vi har et meget højt rentetillæg,
1 % pr. måned ikke fradragsberettiget som løber under hele klagesagens
gang. Får en klager således ikke medhold i en klage over sin ansættelse og
har rekurssagen varet 5 år, er selve skatte vokset med 12 % gange 5 det vil
sige 60 % og dermed ofte til et beløb som er helt uoverstigeligt for den
enkelte skatteyder. Resultatet er, at alle der blot har nogen mulighed for det
betaler ethvert opkrævet skattebeløb og for de flestes vedkommende nøjes
med - som vi siger på dansk - „at knytte hænderne i bukselommerne".

Denne meget stærke position for skattevæsenet er naturligvis politisk
fristende som en mulighed for at øge skatteprovenuet. Vi har i Danmark i
dette øjeblik en politisk stemning for, hvad man kunne kalde en skattemæssig
„Thunderstorm". Vi har endog indført præstationstillæg til de regionale
skattechefer, der sørger for flest skatteforhøjelser. Resultatet er skattefor-
højelser af et hidtil uset omfang.
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Fra et juridiskt hold mener jeg, at vi må påpege det farlige i en sådan
udvikling. Jo mere befolkningen føler afmagt over for systemet, jo mere
udbredt bliver accepten af sort arbejde.

Vi kan ikke afskaffe sort arbejde - vi kan ikke gøre mennesker bedre en
de er - men vi kan indkapsle den ved at sørge for, at skattesystemet fungerer
på en måde den almindelige befolkning accepterer som fornuftig. Målet må
være, at ingen borger der önsker at leve som en lovlydig borger tvinges ud
i efterbetalingssager endsige bødekrav. Jeg er helt enig med referenten i
hans bemærkninger om den manglende langsigtede virkning af et drako-
nisk straffesystem.

Problemet er således ikke blot retligt, men det er vigtigt, at vi fra retligt
hold giver det budskab, at man i et demokratisk retssamfund ikke i det
lange løb kan leve med en lovgivning, som ikke af befolkningens alt
overvejende flertal opfattes som en rimeligt modstykke til de sociale goder,
som jo også alle ønsker at få del i.

Debattledaren förvaltningsrådet Olof Olsson, Finland: Vi kan konstatera
att även om det inte föreligger en egentlig kumulation av sanktioner i Dan-
mark är situationen från den skattskyldiges synpunkt bekymmersam och
kanske ännu värre än i Sverige och Finland. Att rättsläget inte är exakt
detsamma i våra länder innebär kanske inte ett hinder för att meningsfullt
diskutera temat. Fenomenet höga formaliserade sanktioner finns i alla de
nordiska länderna, oavsett om de kommer från olika håll eller ett håll. Vi
kan kanske också ha likartade lösningar på problemet.

Debattledaren presenterade några utgångspunkter för den följande dis-
kussionen (se biloga)

Professor Frederik Zimmer, Norge: Jag vill lämna några kompletterande
upplysningar om rättsläget i Norge som påminner mer om tillståndet i Sverige
och Finland än tillståndet i Danmark. Vi har ett system med s.k. tilläggs-
skatt för inkomst och förmögenhetsskatten och tilläggsavgift för mervärdes-
skatten som är administrativa sanktioner. Vi har byggt upp ett schematiskt
system som innebär att 30% tilläggsskatt utgår på intäkt som borde ha redo-
visats om det inte föreligger klart ursäktliga omständigheter. Om det före-
ligger grov oaktsamhet eller uppsåt kan tillägsskatten bestämmas till 60 %
i praxis mellan 45 - 60 %. Förhållandet mellan europakonventionens om
mänskliga rättigheter krav och de administrativa sanktionerna har diskute-
rats i Norge. Domstolarna har en begränsad prövningsrätt i fråga om dessa
administrativa sanktioner. Domstolarna kan pröva om villkoren varit upp-
fyllda men kan inte pröva den konkreta utmätningen, de kan alltså inte pröva
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om det skall vara en tilläggsskatt om 45 eller 60 %. Det står administratio-
nen fritt att välja nivå. I en norsk doktorsavhandling om mänskliga rättighe-
ter i straffprocessrätt, har frågan om dessa regler är i överensstämmelse
med europakonventionen behandlats och däri konstateras att så inte i allo
är fallet. För egen del anser jag, oavsett hur reglerna om tilläggsskatt/avgift
förhåller sig till europakonventionen, att det vore bättre om domstolarna
finge göra en fullständig prövning av sanktionerna. Domstolarna har att
göra skönsmässiga bedömningar i andra sammanhang och det är därför svårt
att förstå att de inte skulle klara av detta när det gäller administrativa sank-
tioner. När det gäller kumulation - när det för samma förseelse också påförs
straff- finns det ingen reglering i Norge. Den administrativa påföljden be-
aktas sannolikt vid en senare straffrättslig prövning. Problem kan uppstå
om strafförfarandet kommer först, som skett på senare tid, men det finns
även vid utmätandet av den administrativa sanktionen möjlighet att ta hän-
syn till ett eventuellt straff.

Regeringsrådet Göran Wahlgren, Sverige: Jag vill erinra om tillkomsten av
skattetillägget i Sverige. Denna sanktionsform var den första i raden av en
lång serie sanktioner som skulle vara i avgiftsform och som var ett led i den
s.k. avkriminaliseringen. Man ville från polis- och åklagarväsendet få bort
en hel del överträdelser från brottmålssidan och skatterna var då intres-
santa. Tidigare var oaktsamhet i samband med deklaration staffbelagt -
hela taxeringsförfarandet byggde på att folk lämnade självdeklarationen. I
dag motsvaras denna skyldighet av att bekräfta uppgifter. När skattetillägget
infördes hade man gjort iakttagelsen att många - i synnerhet småföretagare
- underlät att deklarera. Ett mycket stort antal, ibland avsevärda, avvikelser
föranledde inte några som helst åtgärder från samhällets sida, främst för att
resurser att ingripa saknades. Då infördes skattetillägget istället för bestraff-
ning, men man ville inte avstå från att bestraffa t.ex. grova bedrägerier och
annat som kunde förekomma. Sanktionsavgift som påföljdsform är inte
omnämnd i grundlagen och syftet med sanktionsavgiften var delvis annan
än kriminalisering. Mot oriktiga uppgifter och undandragande riktade sig
kriminaliseringen under det att skattetillägg egentligen inte riktade sig mot
ett brottsligt beteende men syftade till att, såsom ett vitesinstrument, få folk
att lämna korrekta uppgifter. Det skulle vara en påminnelse om att sköta
sina åligganden efter bästa förmåga. Om en påföljdsfråga uppstod skulle
den egentligen överlämnas till straffrättslig prövning. Historiskt sett täcker
således dessa områden inte varandra. Numera är skattebrotten farebrott
istället för effektbrott. Skattetilläggets rättsliga status - straff eller inte - är
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egentligen en fråga som vuxit fram. Många uttalanden tyder på att man inte
tycker att dessa skall ha straffrättslig karaktär och därför inte innehålla sub-
jektiva rekvisit. Det finns skillnader som gör att man kanske inte utan vi-
dare skall tala om kumulation. Skattetillägget är idag sänkt till 20 % och
har blivit blygsammare ur effektsynpunkt.

Professor Nils Mattsson, Sverige: Jag vill närmast be Aage Spang-Hansen
att tänka över det ytterligare en gång om han verkligen vill se det svenska
systemet i Danmark. Det skulle sannolikt inte ha väckt samma uppskatt-
ning om han kände till de effekter det svenska systemet har i många sam-
manhang. Det må så vara att man kan ta hänsyn till kumulation i vissa fall
men det svenska systemet med skattetillägg slår otroligt hårt eftersom det
inte finns några subjektiva rekvisit. Det innebär att den som råkar periodi-
sera fel i en mervärdesskattedeklaration kan råka på de mest förskräckliga
tillägg. Tyvärr är det inte bara procentsatsen som avgör slutsumman. Frå-
gan om skattetilläggen måste ställas under förnyad debatt i Sverige. Det är
riktigt som Göran Wahlgren säger att det fanns goda skäl att införa dessa.
Tyvärr kan det vara svårt att låta något om spelat ut sin roll försvinna. Ett av
skälen till att skattetilläggen borde vara historia är att myndigheterna i dag
har helt andra möjligheter att kontrollera uppgifter. Det finns fortfarande
skattetilläggspåföljd för att man lämnat en felaktig uppgift även om myn-
digheten har den riktiga uppgiften. En randanmärkning kan slutligen vara
att procentsatserna för skattetillägget har höjts när räntorna gått upp medan
en motsvarande sänkning i samband med räntenedgång inte varit lika själv-
klar.

DocentenAnders Hultqvist, Sverige: Jag vill komplettera Göran Wahlgrens
och Nils Mattsons bilder. I Sverige har frågan om det skatteadministrativa
sanktionssystemet utretts ett stort antal gånger. Särskilt i fråga om att kunna
differentiera - få rim och reson på - systemet. Många studier har genomförts
och alla är tämligen negativa till det svenska skattetillägget. Som Asko Leh-
tonen framhållit kunde inte heller skattebrottsutredningen lösa kumulations-
problemet. Man kan tillägga att utredningen i viss mån förlitade sig på
rättssäkerhetskommitténs arbete med att söka lindra effekterna. Rätts-
säkerhetskommittén fick inte fullfölja sitt arbete och ingen annan har tagit
sig an uppgiften. Kommittén diskuterade bl.a. att det var svårt att differen-
tiera skattetillägget på ett godtagbart sätt varefter arbetet inriktades på att
överväga en sänkning av tillägget och/eller möjliggöra jämkning när detta
slår fel. Det finns en möjlighet att jämka skattetillägget när det är uppenbart
oskäligt. I praktiken blir detta en i det närmaste aldrig tillämpad ventil.
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Ökade möjligheter till jämkning och en allmän sänkning av skattetillägget
är tänkbara åtgärder, men man åtgärdar därigenom inte alla problem. Det är
svårt att jämka efter objektiva kriterier. Den kräver ett förvaltningsmässigt
skön vilket medför problem av praktisk natur och kan leda till avsteg från
likformighetsgrundsatsen. Det var framförallt dessa skäl mot jämknings-
regeln som framfördes från skatteförvaltningen. Å andra sidan är domsto-
larna inte obekanta med ett sådant skön såsom vid jämkning av vite och vid
straffmätning. Kan man inte finna ett system för jämkning av skattetillägg i
själva skatteförfarandet, borde man enligt min mening kunna föra talan vid
domstol om jämkning i sådana fall där skattetillägget slår oskäligt. Ett prob-
lem som härvidlag uppstår är att undvika massöverklaganden. Att därvid ta
hänsyn till kumulativa skattetillägg avseende olika skatteformer men som i
grunden hänför sig till ett och samma fel samt att ta hänsyn till skattebrott-
påföljden torde kunna vara en framkomlig väg. Jag anser därför att Asko
Lehtonens förslag är intressant och förtjänt av att följas av en djupgående
analys även i Sverige. Arbetet med att undanröja oskäliga effekter av
skattetilläggssystemet är viktigt och jag hoppas att detta sektionsmötet blir
en katalysator för den svenska lagstiftaren i sammanhanget.

I doktrinen är det, i den mån det kommenterats, en enig uppfattning att
skattetillägg skall hänföras till europakoventionens artikel 6. Däremot har
skattekontrollutredningen kommit fram till att tillägget inte skall föras in un-
der denna artikel. Argumentationen i det nyligen presenterade betänkandet
(SOU 1996:116) kommer att möta starkt motstånd från rättsvetenskapligt håll.

Professor Leif Mutén, Sverige: Jag vill bara göra en randanmärkning till
vad Aage Spang-Hansen sade om det danska systemet angående den färdig-
preparerade självdeklarationen som den skattskyldige inte ens behöver un-
derteckna, men som han kan straffas för om han inte öppnar och lägger till
det som fattas. I Sverige har vi ett system där deklarationen måste sändas ut
för undertecknande. Därigenom har vi gjort vårdslösheten/brottet till en
vad teologerna kallar verkssynd - „a sin of commission" och inte „a sin of
ommission". Jag tror att gammaldags moraliskt präglade människor ser en
skillnad i att man skriver under på att deklarationen är korrekt och det
förhållandet att man vet att man borde tillägga något men glömmer bort det.
Det senare är mer ursäktligt. Men det kostar 300 miljoner svenska kronor
om året att få in de undertecknade deklarationerna. Skatteverket föreslog
för något år sedan att dessa pengar skulle sparas genom att ta bort namn-
teckningen. Göran Wahlgren sa att det är ett så gott som vattentätt system
och vad skattemyndigheten inte kommer på är obetydligt men det är just
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sådana saker som den skattskyldiga kan ha framgång i att fuska med. Det
kan vara utlandsinkomster och inkomster från den informella sektorn. Att
straffa folk för att de inte gjort någonting utan bara låtit deklarationen löpa
är betänkligt ur den allmänna moralens synpunkt och jag vill därför flagga
för att jag ser stöd hos Aage Spang-Hanssen för att det danska systemet är
ett dåligt system och att det svenska system som kräver undertecknande är
bättre och att skatteverkets förslag är dåligt.

Professor Frederik Zimmer, Norge: Den ordningen som Norge har är mycket
omdiskuterad, inte minst i ett rättsfall angående direktören för Norges bank
eftersom han blev fälld till skattetillägg. Han ansågs ha gjort sig skyldig till
grov oaktsamhet eftersom han som investerare i ett kommanditbolag inte
hade upplyst om att det förelåg ett återköpsavtal för det fartyg som moder-
bolaget ägde och detta avtal var av betydelse för bolagets krav på avskriv-
ningar. Jag är relativt skeptisk till den objektiva regel som vi har i Norge
och Sverige och anser liksom Nils Mattson att den kan få orimliga konsek-
venser.

Referenten sade i sitt anförande att han inte sett några fördelar med att ha
såväl ett administrativt system som ett straffsystem, utan att han såg endast
en rad olägenheter. Från norskt perspektiv vill jag kommentera det dubbla
systemet. Att skatteflykt kan mötas av både administrativ sanktion och straff
kunde föra med sig att straffet blir strängare för denna form av bedrägeri än
andra former. Enligt den norska erfarenheten är det ofta tvärtom. Länge var
straffsatsen för skattebedrägeri lägre än för andra bedrägerier. Det var svårt
att få med stortinget på en förändring av detta förhållande så att satserna
blev någorlunda lika. Utan att ha undersökt det, har jag intrycket att straff-
nivån vid skattebedrägerier i varje fall inte ligger högre även om man läg-
ger samman de båda sanktionerna och jämför med andra typer av bedräge-
rier. Referenten menade även att det befintliga systemet ur rationalitets-
synpunkt är olämpligt. Ett tudelat system innebär visserligen att två myn-
digheter behandlar samma sak men jag är inte säker på att detta innebär
dålig effektivitet. Taxeringsmyndigheten är redan djupt insatt i saken och
skall ha värderat alla sidor av taxeringen. Om det uppstår tilläggproblem är
det inte någon helt ny prövning av saken som skall ske. Från norskt pers-
pektiv är detta inte ett så stort problem som det kan förefalla. Enligt min
mening finns det effektivitet i systemet. Referenten lägger fram en modell
som innebär att man skall byta spår om saken växer efter hand. Från norsk
utgångspunkt innebär det en bra ordning att taxeringsmyndigheten kan fatta
beslut utan att med säkerhet veta hur polis och åklagarmyndighet kommer
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att agera. Om taxeringsmyndigheten i ett sådant läge endast kunde lämna
över ärendet till polismyndigheten, är det inte säkert att polisen kommer se
samma problem som taxeringsmyndigheten har gjort. När de norska admi-
nistrativa reglerna antogs 1980 var det meningen att endast en 30 % tilläggs-
skatt skulle kunna utgå. Om en strängare sanktion tarvades skulle saken
överföras till polisen. När regeln sattes i kraft visade det sig att polisen inte
hade tillräckliga resurser för att hantera ett sådant förfarande. Därför änd-
rade man omgående regeln och om uppsåt eller grov oaktsamhet förelåg
kunde det administrativa förfarandet resultera i en tilläggsskatt på upp till
60 %.

Debattledaren förvaltningsrådet Olof Olsson, Finland: Det är legislativt en
intressant situation när kumulationsproblemet är löst men situationen för
de skattskyldiga är fylld av prövningar. Kumulationen kanske inte är ett så
allvarligt problem som det kan förefalla. Kumulationen förefaller ju delvis
irrationell men professor Zimmer anger en del rationella skäl till parallella
system, exempelvis att det ena kan avlasta det andra. Det kan också finnas
andra skäl att inte göra en uppdelning mellan administrativt och straffrättsligt
förfarande utan låta dem vara överlappande. I Finland har ett skäl angivits
vara - även om jag inte tycker att det är lyckat - att man måste hålla den
straffrättsliga vägen öppen för att kunna inkräva skattegälden såsom skade-
stånd. Eftersom skattegälden preskriberas på fem år medan en skadestånds-
gäld har en preskriptionstid på tio år måste man ha straffprocessen öppen
för att kunna driva in skattegälden. Det förefaller inte rationellt.

Departementsrådet Bodil Hulgaard, Sverige: Enligt min uppfattning har
det kumulativa systemet delvis sin bakgrund i att en penningssanktion inte
alltid är tillräcklig. Man måste kunna tillgripa frihetsstraff också. Å andra
sidan är inte alltid frihetsstraff tillräckligt utan man måste ha ett penning-
straff också. Man kan tänka sig att man vid en viss nivå på brottet kan
återbörda pengarna genom ett motsvarande bötesstraff även om man då
måste ha en form av normerade böter som vi hade förr. Kommer man över
en viss tröskel, skulle man komma upp till frihetsstraff och hade man då
ingen ekonomisk sanktion kunde det kanske vara värt att ta den här chansen
för ett par månaders fängelse om man inte hade någon ekonomisk nackdel
därav. Å andra sidan förefaller det i vårt system otänkbart att det inte
skulle föreligga risk för frihetsstraff vid riktigt grova skatteförseelser, efter-
som vi ser det som en specialart av bedrägeribrott. Har man i Danmark bara
böter och ingen möjlighet att utdöma frihetsstraff vid hur grova skatte-
bedrägerier som helst? Hur ser man isåfall på den situationen att brottet
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renderar fängelse - kan man då kombinera denna påföljd med en ekono-
misk sanktion?

Lansretssagförern Aage Spang-Hansen, Danmark: Det är möjligt i Dan-
mark att kombinera böter och fängelsestraff om det är fråga om ett undan-
dragande över 100 000 Dkr - då är det en polissak. Straffrätten, som då
kommer in i bilden, öppnar för frihetsstraff till skillnad från skatterätten.
Förutom skatten, tilläggsskatt och böter kan alltså frihetsstraff tillkomma.
Kumulation av sanktioner vid grova överträdelser är mycket hård. Jag för-
modar att det är så i alla nordiska länder att grov kriminalitet medför såväl
frihetsstraff som ekonomisk påföljd.

Som dansk är det spännande att höra att systemet med tilläggsskatt är
gemensamt för Nordens länder i övrigt. Vi kan inte undvika att det medför
en del problem. Det är inte så att jag bättre än Göran Wahlgren kan be-
skriva svensk rätt, men det kan inte undvikas att även ett tilläggsavgift-
system ger problem. Det problem som Nils Mattson tog upp angående
periodiseringar är ett tekniskt problem som borde gå att lösa på något sätt
inom systemet eller annars anses ursäktligt. Den mycket omfattande indriv-
ningsordningen vi har i de nordiska länderna medför att skattemyndigheterna
har en mycket god inblick i löntagarekonomin och detta borde påverka straff-
nivåerna. Det är inte säkert att folk i allmänhet känner till att skatte-
myndigheten har alla upplysningar och utgångspunkten bör vara att straffa
aktivitet men inte passivitet. Det är betänkligt att den som förhåller sig
passiv kan drabbas av ett omfattande bötesstraff. Människor som har en
bohemisk eller anarkistik inställning till tillvaron, som inte läser fönsterku-
vert, borde inte betraktas som kriminella men deras passivitet blir likväl
straffbar. Jag vill framhålla att om det skall vara verklig tyngd i straffen så
är man nästan nödd att göra som i Sverige - att kräva tillbaka deklarationen
med en underskrift. Ur internationell synvinkel går det att dra slutsatsen att
det i alla länder i Norden finns en tilläggsavgiftordning - de övriga nordiska
ländernas ordning och den danska ordningen. Den danska ordningen fung-
erar väl i praktiken men är i princip för tung och oacceptabel för folket.
Intresset för en tilläggsordning som mer liknar den i andra nordiska län-
derna är därför inte opåkallat.

Biträdande professor Henry Lönnfors, Finland: Det som intresserar mig
här är frågan om vite och böter som straff, m.a.o. den administrativa påfölj-
den och den straffrättsliga påföljden. Det kommer faktiskt att ske en kumu-
lation i de fall den skattskyldiga påförts förhöjning och därefter döms till
böter eller frihetsstraff i allmän domstol. Vad finns det för möjligheter att i
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den allmänna domstolens behandling beakta de administrativa påföljden
vid straffmätningen?

Docenten Anders Hultqvist, Sverige: Även beträffande skattetillägg borde
oskuldspresumtionen råda om skattetillägget betraktas som ett straffenligt
europakonventionens artikel 6. I Holland hade man en ordning som med-
förde att den enskilde skulle exkulpera sig. Högsta domstolen i Holland
föreslog att bevisbördan skulle vändas. Man kan inte utesluta att artikel 6
omfattar skattetillägget trots att det saknar subjektivt rekvisit. Det skulle i
så fall få den konsekvensen att man skulle ha rätt till „a fair trial" innan
skattetillägg kan påföras. Det skulle å sin sida innebära att skattemyndigheten
möjligen skulle kunna förses med rätt till strafföreläggande - den som vill
undvika process kan godta skattetillägget. I annat fall måste man sannolikt
vänta på en lagakraftvunnen dom innan skattetillägget kan tas ut. Det före-
ligger sannolikt inget hinder mot att detta prövas i en förvaltningsdomstol
istället för allmän domstol. Det centrala är att domstolen följer artikel 6 i
europakonventionen. Detta var följden av von Sydow-ärendet då en abso-
lut rätt till muntlig förhandling infördes i skattetilläggsprocessen.

Debattledaren Olof Olsson, Finland: Om man förenklar det hela, innebär
det att man kommer till det danska förfarandet?

Landsretssagförer Aage Spang-Hansen, Danmark: Det borde vara möjligt
att få sin sak prövad med beaktande av ett subjektivt rekvisit. I Danmark har
det varit möjligt. Men brottmålsdomare är inte lämpade för att ta hand om
komplicerade skattemål. Det är alltså inte säkert att det bästa är det goda, att
man alltid prövar skattemål såsom gängse brottmål. Det stora flertalet vill
inte tillbringa flera år i tvist med skattemyndigheten.

Regeringsrådet Björn Sjöberg, Sverige: Innebörden av artikel 6 i europa-
konventionen är såvitt jag har förstått inte att man måste ha förhandlingen
innan tillägget påförs. Det väsentliga är att det skall finnas en möjlighet att
få det prövat. Den paradoxala - danska- konsekvensen kommer inte att upp-
stå i praktiken. Det räcker att man efter påfört tillägg kan föra talan.

Rättssakkunniga Anita Saldéen-Enerus, Sverige: Majoriteten i en depare-
mentsutredning i Sverige (SOU 1996:116) har kommit fram till att skatte-
tillägget inte omfattas av artikel 6 i europakonventionen. Man stödjer sig
därvid främst på ett fall som gällde det franska systemet. Man konstaterade
väsentliga skillnader mellan det svenska och det franska systemet. Utred-
ningen var inte enig och två skiljaktiga meningar redovisas i utredningen.
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Docenten Anders Hultqvist, Sverige: Jag kan inte säga att jag är helt säker
på vad gäller kravet på att domstolsförfarande måste föregå utfärdandet av
skattetillägg, men det vore svårt att ha det på annat sätt. Det skulle innebära
en motsvarighet till fängelse först och rättegång sedan. Beträffande den
omnämnda svenska utredningens ståndpunkt och det franska fallet finns en
studie från Stockholms universitet som behandlar detta. Det är den s.k. fjärde
faktorn i det franska fallet - att påföljden inte kan omvandlas till fängelse -
som utgör det väsentliga stödet för den svenska utredningens ståndpunkt.
Studien från Stockholms universitet visar att man inte kan tolka fallet på
ett sådant sätt. De fyra faktorer som räknas upp i fallet kan inte tolkas e
contrario.

Landsretssagfører Aage Spang-Hans s en, Danmark: Jag vill avsluta med att
helt kort konstatera att det ur dansk synpunkt varit en spännande debatt.
Det har framkommit att övriga länder har ett annat system än det danska
med tilläggsavgift som går ut automatiskt och som beräknas procentuellt,
ett system som principiellt fungerar otillfredsställelse. Vi har i Danmark att
lära av de andra nordiska länderna.

Biträdande professor A s k o Lehtonen, Finland: Jag vill avsluta med att kon-
statera att jag i mitt referat behandlade sanktionskumulationens nackdelar
ur svensk och finsk synvinkel. Enligt min uppfattning kan man inte se några
positiva effekter av en sådan kumulation. Jag lade därför fram ett förslag
om att kumulationen skulle avskaffas genom att sanktionerna endast hante-
ras i ett förfarande. Antingen i beskattningsförfarande eller brottmåls-
förfarande. I Danmark förekommer inte motsvarande problem. Sanktions-
kumulationen framträder där som ett rättsskyddsproblem vilket hänför sig
till skatteadministrativa böter. Den danska modellen hjälper oss att förstå
att användningen av administrativa sanktioner inte får betyda förlust av
besvärsrätt. I diskussionen har många intressanta tillägg och synpunkter
lämnats. Jag vill inte vara självisk men jag kan inte låta bli att konstatera att
jag inte finner något skäl att avstå från det förslag jag gjort i mitt referat.
Mitt förslag innehöll enbart en grundsystematik. Jag framför ett stort tack
till korreferent och ordförande och till alla som deltagit diskussionen och
till alla åhörare.

Debattledaren förvaltningsrådet Olof Olsson, Finland: Jag skall inte upp-
repa det som har sagts, men konstaterar att likheterna och olikheterna mel-
lan de nordiska ländernas sanktionssystem vid beskattningen och de likar-
tade problemen som är förknippade med dessa system i våra länder har lett
till en god och stimulerande debatt. Ett speciellt tack vill jag rikta till refe-
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renten och korreferenten för det arbete de har lagt ned på att skapa den
fruktbara grunden för vår diskussion. Jag vill vidare tacka alla som deltagit
i debatten och övriga närvarande ävensom referatskrivaren för det som
komma skall. Sektionsmötet är avslutat.
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BILAGA

I. Påpekanden och kompletterande upplysningar om rättsläget
i våra länder

* Avser vi i sak i stort sett detsamma då vi talar om skatteadministrativa
sanktioner, skatteförhöjning, i de olika nordiska länderna (straff kan an-
tas betyda detsamma i alla länder)?

* Hur förhåller sig institutet skatteförhöjning till artikel 6 i den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna; är yrkande på skatteförhöjning att jämställa
med anklagelse mot den skatteskyldige för brott?

II. Sanktionskumulation / straff- skatteförhöjningar fenomenet

* I vilken utsträckning förekommer sanktionskumulation?

* Varför förekommer sanktionskumulation?

- Avssiktlig/oavsiktlig

- Eventuella ovidkommande skäl till att kumulation vidmakthålles

- Skillnader mellan Danmark och Norge med ett enhetligt domstolssystem
å ena sidan och Sverige och Finland med ett tudelat domstolssystem å
den andra

* Negativa och eventuella positiva föjlder av kumulation?

III. Sanktionskumulation / straff- skatteförhöjningar lösningar
på problemet

* Hur eliminera eller åtminstone minska de negativa följderna av kumula-
tion?

* Var borde tyngdpunkten i sanktionssystemet vid beskattningen ligga -
straffrättsliga eller administrativa sanktioner?

* Hur borde det formella systemet för påförande av sanktioner vid beskatt-
ningen vara utformat?

IV. Sanktionskumulation skatteförhöjning - skatteförhöjning

* Hur kommer man till rätta med skatteförhöjningar inom två eller flera
sanktionsformer på grund av en och samma förseelse från den skattskyldi-
ges sida?


