
SEKTION C

Under ordförandeskap av justitiekanslern Olavi Honka behandlades
ämnet:

BESKATTNINGEN
OCH INDIVIDENS RÄTTSSKYDD

(Se bil. VI)

Referenten, professor Aarne Re kola (Helsingfors):

Herr Ordförande.
Mina Damer och Herrar.

Innan jag går in på ämnet, vill jag i det tryckta diskussionsunderlaget
rätta ett tryckfel, som är ägnat att åstadkomma förvirring. På sida 23
har sista raden fallit bort. Den lyder: 38. Till tryggande av rättssäker-
heten har för förvaltningsverksam . . .

För att sedan, Herr Ordförande, gå till min egentliga framställning,
vill jag först konstatera, att beskattningen har såsom samhällsföreteelse
varit känd i mänsklighetens liv hela den tid, som den historiska forsk-
ningen klart kan belysa det. Särskilt i äldre tider uppträdde den ofta
som en följd av krig. Den segrande parten pålade den besegrade tunga
skatter och uppbar på så sätt »krigsskadesstånd«. Sålunda heter det
redan i bibeln i berättelsen om Jesu födelse »att från kejsar Augustus
utgick ett påbud, att hela världen skulle skattskrivas«. Då romarna något
tidigare hade erövrat Israel, nödgades även dess invånare betala bl.a.
jordskatt och personskatt, och dessutom uppbar romarna tull i landet.
Och om vi går i tiden 874 år framåt, så hörde vi i går å Lido, om jag
det rätt förstod, att normannen Ingölfur Arnarson hade då för tiden
haft någraslags skattesvårigheter i Norge och att han därför flyttade
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bort till Island och var den förste, som fast bosatte sig i detta land och
levde sedan här »i privatlivets fred«.

Skattetungan är således något, som ur historisk synvinkel betraktad
alltid har funnits och alltid kanske kommer att finnas. Således tyckes
det vara sant, vad Franklin säger, nämligen, att det är två sak i männi-
skolivet, som man icke kan undgå; den ena är döden och den andra
skatterna. Men under olika tider har skattetungan i hög grad varierat,
oftast kanhända beroende på hur samhällshushållningens verksamhets-
former varit för tillfället utformade. Så tung som skattebördan nuför-
tiden är torde den emellertid i allmänhet inte ha varit förut, åtminstone
inte i demokratiska länder.

I nutida demokratiska stater har ökningen av skattebördan berott på
att samhällets uppgifter har förändrats. Före första världskriget rådde i
världen en liberal marknadshushållning, ett system, som i allmänhet
pålade staten endast de direkta förvaltningsuppgifterna. En sådan stat
har kallats bl.a. nattvakt ar st at. Numera kan man säga att en övergång
skett till den så kallade välfärdsstaten, som i hög grad fördjupat den tidi-
gare samhällsformens gamla direkta förvaltningsuppgifter, men uppgif-
terna har tillika utvidgats till att gälla ett helt nytt verksamhetsområde.
Samhället strävar sålunda nuförtiden till att utjämna inkomst och för-
mögenhet bland medlemmarna i de skilda samhällskretsarna samt att
med hjälp av reglementeringsåtgärder och av samhället självt bedriven
produktionsverksamhet dirigera samhällshushållningens utveckling i
önskad riktning. Allt detta har haft till följd, att utgifterna inom sam-
hällshushållningens sektor sedan första världskrigets början torde kunna
sägas ha vuxit 4-5-faldigt, beräknat i procent på nationalprodukten, och
av dessa utgifter användas för närvarande bl.a. i Finland ungefär hälften
för finansiering av ifrågavarande nya statliga ekonomiska verksamhet.
Vidare har skatternas proportionella andel i statens inkomster exempelvis
i Finland stigit från omkring 76% ännu år 1938 till omkring 90% i
detta nu. Beskattningen har sålunda blivit en av statsmaktens kraftigaste
viljeyttringar.

Missnöjet med den ökade skattebördan är rätt allmänt. Man erinrar
sig den liberala marknadshushållningens system och talar om »den gamla
goda tiden« men glömmer, att inte heller den var vare sig gammal
eller lång, och att någon återgång till det gamla inte torde vara möjlig
i detta hänseende. På motsatt håll hägrar åter »staten utan skatter«,
den stat, där all ekonomisk verksamhet eller åtminstone huvuddelen
därav utövas av statsmakten, som täcker sina utgifter för denna verk-
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samhet med vinsten därav. Inte heller det tilltalar alla. Även om det
stode i vår makt att avskaffa den nuvarande välfärdsstaten, så skulle väl
många av oss, trots vår skattebördan knappast önska göra det. Det gäl-
ler alltså bara att se till, att denna vår nutida statsform fungerar frik-
tionsfritt och utövar sin verksamhet opartiskt och förnuftigt.

Men i den demokratiska staten är också människan själv föremål för
en särskild omsorg och detta icke blott i egenskap av skattesubjekt utan
också i egenskap av en fri människa, som har sin egen om ock begrän-
sade livssfär. Denna livssfär är inte statisk utan dynamisk. Dess gränser
förändras med samhällets verksamhetsformer, men den är alltid av vä-
sentlig vikt och betydelse. Den demokratiska välfärdsstaten är inte ett
begrepp som i och för sig står i strid med principen om individens frihet.
Vardera har sin viktiga uppgift i folkets liv och är endast olika sidor av
en harmonisk samhällsbild.

Men då skattebördan av omtalade orsaker allt kraftigare ingriper i
varje individs maktsfär, blir följden den, att man också i beskattningen
måste hålla gränsen klar mellan samhällets verksamhetssfär och den
enskildes maktsfär. Medborgaren i en nordisk demokrati lägger stor vikt
vid att också till företrädaren för statsmakten, som beträder hans do-
mäner, kunna säga: »Rubba inte mina cirklar«, och för denna sin rätt
kräver han ett starkt rättsskydd. Individen bör ha möjlighet till ett effek-
tivt rättskydd också mot orättfärdiga beskattningsåtgärder. Skatterätten
har därför numera för otaliga människor blivit det viktigaste rättsgebietet.

I inledningstexten har jag försökt reda ut, på vilket sätt man bör
sträva till att vinna garantier för att detta rättsskydd kan beredas varje
individ. Då problemen är i stort sett desamma i alla länder, hoppas jag
på ett livligt tankeutbyte, trots att de exempel, som jag har anfört till
belysande av problemen, i allmänhet är tagna från Finland.

För att ytterligare belysa några av de enskilda frågor, som kommer fram
i inledningstexten, konstaterar jag i fråga om stiftandet av skattelag, att
finansvetenskapen ofta som ledande principer för beskattningsverksam-
heten uppställer å ena sidan skyldigheten för skattetagaren att følja
vissa skatteetiska principer och å andra sidan kravet på en viss skatte-
moral hos den skatt skyldige. Staten bör i sin beskattningsverksamhet
hålla sig inom vissa etiska gränser och den skattskyldige bör i skatte-
angelägenheter iakttaga moralens bud.

I enlighet med de skatteetiska principerna uppställs vanligen för skatte-
lagstiftningen kravet, att en skattelag skall stiftas i samma kvalificerade
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ordning som de allmänna stadganden, som bildar grunden för stats-
byggnaden, dvs. grundlagarna. Detta krav härledes därur, att då beskatt-
ningen utgör en väsentlig del av statens verksamhet, så innebär stift-
andet av skattelag på sätt och vis utfärdande av stadganden, som gäller
grundläggande delar i statsbyggnaden. Att sagda ordning iakttages vid
stiftandet av skattelag anses viktigt också därför, att överensstämmelse
då nås med stadgandena om skydd för enskild egendom, vilka vanligen
ingå i grundlag. Om inte samma lagstiftningsordning iakttoges, skulle
kollision lätt kunna uppstå mellan skatteprinciperna och den enskilda
äganderätten. I sådant fall kan redan expropriation utan vederlag anses
föreligga, och stadganden därom kräver i allmänhet den lagstiftnings-
ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Till de skatteetiska krav som dessutom ställs på samhället hör ytter-
ligare kravet på en viss övre gräns för skattetungan. En sådan övre
gräns som skattelagarna sålunda inte finge överskrida, har man genom
tiderna sökt finna och slå fast. Redan kyrkofäderna talade på sin tid
om sådana moraliska gränser för beskattningen. Fysiokraterna försökte
till och med i siffror ange denna övre gräns och beräknade beloppet av vad
som fick uttagas i skatt än till 1/10, än till 2/5 eller till och med till 3/5
av nationalprodukten. Det är uppenbarligen dock synnerligen svårt och
osäkert att fixera denna gräns i siffror. Senare har man därför strävat
till att ange denna gräns på annat sätt. Såsom övre gräns har sålunda
bl.a. ansetts den punkt, vars överskridende har till följd, att beskatt-
ningen börjar få inflatorisk verkan, en följd som överbeskattningen i
allmänhet anses ha. Även om uppkomsten av en sådan inflatorisk verkan
också beror på det sätt, på vilket samhället använder de medel den
hopbragt genom beskattning, må det dock nämnas, att bl.a. den kända
finansvetenskapsmannen Clark har i detta hänseende kommit till en
bestämd siffra, som anger när beskattningens inflatoriska verkan sätter
in. Enligt hans mening är den 25% av nationalprodukten. Jag tror att
denna siffra har redan i alla nordiska länder överskridits.

I anseende till att överbeskattningen är ägnad att på många sätt rubba
den beskattande statens system och struktur, är det uppenbarligen skäl
att i beskattningen sträva till någotslags skatteetisk maximigräns. I brist
på en exakt gräns torde även den inflatoriska verkans inträde kunna
tjäna som maximigräns. Och om det kunde hända, att dessa begräns-
ningssträvanden inte skulle lyckas, fastän man försöker hitta den, så
kan man ändock tänka, som folket vid älven säger om laxen, »Det är
en så fin fisk, att vi fiska den vare sig vi lyckas fånga den eller inte.«
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Principen om att alla, som befinner sig i samma ställning, skall vara
lika inför lagen, anses i skatteetisk mening också vara en bindande prin-
cip i skattelagstiftningen. Om syftet med en skattelagstiftning således
är att pålägga vissa medborgargrupper en särskild skattetunga eller att
befria dem från allmänna pålagor, kan man fråga sig, huruvida likstäl-
lighetsprincipen har följts. Vissa skattestadganden kan i sådant fall bilda
ett slags privilegium odiosum.

Såsom en etisk maxim kan även anses, att makars sambeskattning inte
får bli strängare än den skulle vara om kontrahenterna inte inginge
äktenskap. Eljest blir beskattningen ett straff för att äktenskap ingåtts
och kan locka till samliv utan vigsel.

Vidare anses det skatteetiskt viktigt, att den skattskyldige inte får
undandragas den regelrätta domarens domsrätt och att han skall ha
vederbörlig besvärsrätt. Likaså skall statsmaktens tredelning i lagstift-
ning, förvaltning och lagskipning ovillkorligen upprätthållas.

Dessa allmänna principer ber jag härmed att få tillägga till stöd för
de åsikter jag i inledningstexten har anfört i fråga om den skatterätts-
liga lagstiftningen (Jmf. bl.a. Kerschagl, Abriss der Finanzwissenschaft.
Wien 1950 ss. 1-17; Sultan, Finanzwissenschaft und Soziologie. Hand-
buch der Finanzwissenschaft I. Tübingen 1952 s. 90-93; Gerloff, Steuer-
wirtschaftslehre. Handbuch der Finanzwissenschaft II. Tübingen 1954
s. 314-320).

Såsom ett slags skatteetiskt krav skulle jag också anse den regel vid
tolkningen av skattelag, att skattelagarnas bestämmelser bör tolkas stricte
och till den skattskyldiges förmån. Skattskyldigheten skulle sålunda inte
få hänföras till kännetecken för en rättshandling, om den inte rätt klart
framgår av lagen. Maximen »nullum tributum sine lege tribunali« bör
alltjämt hållas i ära. I detta hänseende blir frågan om möjligheterna
att förhindra kringgående av skatt genom en extensiv lagtolkning en
ömtålig fråga. Det förklaras på några håll, att skatterätten på grund av
sakens natur skulle ha ett specifikt skentransaktionsbegrepp, som skatte-
tagaren till godo sträcker sig betydligt utöver den civilrättsliga simule-
ringen och dissimuleringen. Enligt mitt förmenande har dock begreppet
skentransaktion alltid ett och samma innehåll. Om parterna med sina
viljeförklaringar har eftersträvat någonting annat än vad som kommer
till uttryck i viljeförklaringen, så skall saken såväl i civilrätten som i
skatterätten bedömas efter vad parterna innerst inne har avsett. Rätts-
handlingen är sålunda alltid antingen en skentransaktion eller inte en
skentransaktion. Om den är det på ett rättsområde är den det också på
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ett annat. Det är dessutom mindre önskligt att ens försöka använda
juridiska begrepp i en bemärkelse på ett område och i en annan på ett
annat.

Till den här kritiserade uppfattningen torde man ha kommit därför
att den betungande skattebördan och den åtminstone stundom rätt låga
skattemoralen självfallet alltid framkallar försök att kringgå skatt och
söka utvägar att undgå den. Om skäl befinns föreligga att vidtaga åt-
gärder till förhindrande av sådant kringgående, bör den beskattande
beredas större rörelsesfrihet genom utvidgade materiella skattestadgan-
den, men lagtolkningsvägen borde inte få tillgripas. Som regel må anses,
att en skattskyldig, som ställs inför frågan vilken av flera rättshandlings-
former han borde välja, alltså inte är skyldig att vara i så hög grad
»samhällssinnad«, att han vore tvungen att välja den form, som ådrar
honom den strängaste skatten (Jmf. Bühler, Steuerrecht I s. 109).

Vad ytterligare beträffar statens allmänna möjligheter att i sina skatte-
lagstiftningsåtgärder fylla de skatteetiska principernas krav med avseende
på beskattningens opartiskhet, har utvecklingen av de politiska förhål-
landena infört vissa betydelsefulla faktorer i bilden. De politiska partier-
na, som bestämmer gestaltningen av statens representation, håller i allt
högre grad på att uppdela sig i enlighet med de ekonomiska interesse-
grupperna i synnerhet i de länder, där proportionell valsätt tilllämpas.
Skattepolitiken blir härvid ofta en kamp om de förmåner samhällets
utvidgade ekonomiska verksamhetssektor erbjuder. Varje interessegrupp
tänker på sina anhängares fördel. Man lovar dem mycket och såsom
vi vet, så är politikers löften i dag skatter i morgon. Nationens gemen-
samma bästa kommer i skymundan. Man talar inte ens gärna därom.
Några italienska forskare har till och med hävdat att beskattningen är
en rent politisk fråga och att fördelingen av skattebördan har ingenting
att göra med rättvisa. Beskattningen vore enligt dem bara ett politiskt
tillvägagångssätt, ett slags myt, varmed de verkliga syftena och åtgärder-
na döljas. Sådan åsikt kan man i varje fall icke godkänna som något
ledande åskådningssätt.

Vad åter beträffar de skatte skyldigas skattemoral, faller den i huvud-
sak utanför denna diskussion. Att märka är emellertid, att en underlåten-
het att följa skattemoralens bud inte berör uteslutande skattetagaren,
utan dess verkningar sträcker sig också till andra skattebetalare. De
skatter, som skattefuskaren lyckas klara sig undan, kommer nämligen
åtminstone till någon del att bli påförda hederliga medborgare, och
detta kränker deras rättsskydd. Detta sker i reparationsbeskattningen, i
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Finland bl.a. i kommunal- och kyrkobeskattningen, med matematiskt
bestämbara resultat, men indirekt påverkas även andra slag av beskatt-
ning, även om skattefoten är fast. Vidare gäller t.ex. i affärslivet, att
ohederliga skattskyldiga genom kringgående av skatt, blir i stånd att med
därigenom inbesparda medel alltför kraftigt konkurrera med hederliga
företagare.

Herr Ordförande.
Redan för att vårt demokratiska samhälle skall kunna bestå i sunda

former behöver vi — åtminstone vi i Finland — i skatteangelägenheter
liksom i all annan verksamhet i samhället en betydligt starkare sam-
hällelig ansvarskänsla än vi nu har. Under krigstiden var denna ansvars-
känsla levande hos en stor del av vårt folk, men nu håller denna anda
på att skingras för himlens vindar. Det är likväl att hoppas, att sam-
hällsutvecklingen skall gå i den riktningen, att denna av ansvarskänsla
genomsyrade anda ånyo växer sig stark, när krigens ännu förnimbara
demoraliserande verkan är utplånad och livsrytmen åter blir normal.

Korreferenten, hæstaréttarlogmadur Benedikt Sigurjönsson
(Reykjavik):

Herr ordfører! Ærede forsamling!
I. Jeg vil gerne indlede med at takke referenten, professor Aarne

Rekola for den meget tankevækkende afhandling, som danner grund-
laget for vore forhandlinger om emnet, retsikkerhed i skattesager.

Jeg vil sige, at jeg på de fleste punkter er enig med ham.
Når skatter eller skattespørgsmål omtales, lytter de fleste, thi disse

sager angår de fleste samfundsborgere.
Fra umindelig tid har man kendt skatter i en eller anden form. Alle-

rede i de første menneskelige samfund har man kendt skatter. Medlem-
merne af hvert enkelt fællesskab måtte erlægge værdier som betaling til
dem, der påtog sig et eller andet kollektivt arbejde for fællesskabet.
Guderne og de, der var i deres tjeneste, skulle have betaling for at sikre
jægeren byttet og bevare jordens afgrøde.

Jeg er ikke sikker på, at man har været mere tilfreds med skatterne
dengang end nu, for til trods for alle fremskridt, har menneskene ikke
forandret sig ret meget.

Jeg anser, at basisen for samfunde, stater, er, at samfundets medlem-
mer erlægger værdier til dækning af fællesskabets kollektive behov, og
dette er grundlaget for vor civilisation i dag. Det kan derfor siges, at
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skattesystemerne danner basis for vores civilisation, og at der ikke kan
være tale om en stat uden skatter; dette må man erindre når man disku-
terer skattesager.

II. Som referenten fremhævede, har dette nu, i det mindste i de
nordiske lande, udviklet sig til, at staten og det offentlige tager en stadig
større del af borgernes indtægter til eget brug. Statsmagten har i grun-
den påtaget sig til en væsentlig grad at sørge for borgerne.

Udviklingen synes at gå i retning af en så vidt mulig indkomstud-
jævnende skattepolitik, hvorved livskårene ikke for nogens vedkommende
kommer ned under et bestemt minimum.

Midlerne hertil skaffer staten med skatter, afgifter, der pålægges bor-
gerne, og endvidere med kapitalforflytning ad andre veje, der ikke ved-
kommer skatteopkrævningen og ikke er til behandling her.

III. Det er blevet mig fortalt, at 2/5 dele af de islandske årlige natio-
nalindtægter går til det offentlige, og at dette forhold er noget nær det
samme i de andre nordiske lande.

Når statsmagten indkasserer så stor en del af borgernes ejendom, er
det klart, at skatteanliggenderne angår hver eneste samfundsborger.

I denne sag findes der to hovedpunkter, på den ene side, hvordan
midlerne afkræves af samfundsborgerne, og på den anden side, hvordan
disse midler anvendes. Det andet punkt er slet ikke mindre betydnings-
fuldt end det første, men det er ikke til behandling her.

Angående den erhvervelse af statens indtægter, som vedrører sam-
fundsborgerne, er der to punkter, der her skal behandles. På den ene
side, hvorledes skatteyderne er beskyttet mod urimelige skattekrav fra
statsmagten, og på den anden side hvordan staten sikrer sig, at enkelte
skatteydere eller hele grupper ikke unddrager sig skattebyrden, således
at andre bliver desto hårdere ramt.

IV. Hvis man foretager en gennemgang af en stats indtægter, viser
det sig, at disse er blevet erhvervet på forskellig måde, og det er kun
en lille del af de afgifter, der fordeles på skatteborgerne, der i daglig
tale kaldes skatter. Det rigtigste forekommer mig at være, at kalde alle
de afgifter, som borgerne afgiver til staten eller det offentlige, skatter.

Når man taler om skatter i videre forstand, inddeles de ofte i to grup-
per, de direkte og indirekte skatter. Denne inddeling er ikke nøjagtig,
men har visse fordele og kan gøre sagen lettere.

Til de indirekte skatter hører blandt andet told, forbrugsafgifter, in-
klusive omsætningsafgifter og fortjeneste af monopoler, afgift af faste
ejendomme, licencer, stempelgebyr m.m.
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Det er fælles for alle disse skatter, at afgiften beregnes efter varefor-
bruget, bestemte rettigheder eller erhvervelsen heraf. Betalerens almene
økonomiske stilling spiller her ingen rolle, og afgifterne pålægges ikke alle
ligeligt efter deres økonomiske stilling.

De direkte skatter, indkomst- og ejendomsskat til staten, kommune-
skat o.s.v. pålægges derimod i følge en økonomisk skala. En bestemt del
af indtægterne afkræves i løbet af et bestemt tidsrum, eller en bestemt
del af en ejendom på en bestemt dag.

Når man til daglig taler om skatter i almindelighed, menes hermed
altid de direkte skatter, og for det meste er det dem, der forårsager den
største uenighed. Det er dog tilfældet, at den del, de udgør af statens
indtægter, stadig synes at formindskes. Det ser ud til, at antallet af alle
mulige forbrugsafgifter stadig stiger, og de direkte skatters betydning i
fremtiden vil blive meget mindre.

Grunden til, at der som helhed tales og skrives mindre om de indirekte
end de direkte skatter, er, at de indirekte skatter pålægges i følge be-
stemte regler, som den enkelte borger ikke så let kan komme til klarhed
over, og de berører kun lidt hans privatliv. De direkte skatter, derimod,
berører mere hver enkelt persons privatliv direkte.

Når retssikkerheden i skattesager skal behandles, må man have begge
disse skattegrupper in mente.

V. Jeg vil hovedsagelig beskæftige mig med de direkte skatter, men
med henblik på de indirekte, såvidt det er mig muligt. Af naturlige
grunde vil jeg især betragte situationen her i Island, men dog også med
henblik på situationen i de andre nordiske lande for så vidt jeg har
kendskab til den, og det er muligt i disse få ord.

1. I Islands Grundlov findes der en del bestemmelser om skatter. Det
hedder i paragraf 40: »Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves
uden ved lov.«

Endvidere i paragraf 77: »Skattevæsenet skal ordnes ved lov.«
Der findes lignende bestemmelser i Danmarks Grundlov, paragraf 43,

Norges Grundlov, paragraf 75 og Sveriges Statsforfatning, paragraf 57,
jævnfør paragraf 75.

Hermed ydes der skatteyderne den beskyttelse, at den udøvende magt
ikke kan pålægge skatter, det er kun den lovgivende magt, der har hjem-
mel hertil, og denne må ikke overdrage denne sin magt til den udøvende
magt.

Disse grundlovens bestemmelser forhindrer også, at der med finans-
loven pålægges skatter. Ifølge den islandske grundlovs bestemmelser be-
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handles finansloven på et for begge kamre fælles møde, hvor der kun
kræves simpelt flertal. Derimod må almindelige love, deriblandt skatte-
love, gennemgå tre behandlinger og vedtages af begge kamre. Såfremt
et lovforslag vedtages af et af kamrene, men ændres af det andet, kom-
mer det tilbage til det første kammer. Foretager dette kammer ingen
ændringer, kommer forslaget tilbage til det andet, og hvis dette kammer
endnu foretager ændringer, skal forslaget forelægges et for begge kamre
fælles møde, hvor det skal opnå 2/3 dele af stemmerne for at blive ved-
taget som lov. Heraf fremgår, at de love, som bestemmer erhvervelsen
af indtægterne, skal forberedes med mere omhu end de, der bestemmer
anvendelsen heraf.

Her må nævnes de bestemmelser, der er at finde i Islands Grundlov,
paragraf 67, om ejendomsrettens ukrænkelighed, der er en af hjørne-
stenene i det samfundssystem, hvorunder vi lever. Denne paragraf ly-
der således: »Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå
sin ejendom, medmindre det er nødvendigt i offentlig interesse, uden
hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuld
erstatning.« Tilsvarende bestemmelser findes i Danmarks Grundlov,
paragraf 73, og Norges Grundlov, paragraf 105.

Disse bestemmelser i grundlovens paragraf 67 er en indskrænkning
af den almindelige lovgivningsmagt, idet disse bestemmelser begrænser,
hvor langt den kan gå i beskatning. Dette vil blive nærmere omtalt
senere.

2. Som jeg allerede har fremhævet, kan skat kun pålægges i Island
ifølge lov. Jeg vil nu prøve at give en kortfattet beskrivelse af, hvorledes
ordningen i Island er for de direkte ejendoms- og indkomstskatters ved-
kommende.

Indkomst- og ejendomsskat til staten behandles i lov nr. 46/1954, og
kommuneskat i lov nr. 66/1955 tillige med senere ændringer, der er ble-
vet foretaget af disse love.

Hovedreglen er, at alle er pligtige til at indsende selvangivelse. I køb-
stæderne bliver angivelserne gennemgået og skatter til staten ansat af
ligningsinspektørerne, embedsmænd, udnævnt af finansministeriet. I
landkommunerne og mindre købstæder udføres dette arbejde af skatte-
råd. Ligningsinspektørernes og skatterådenes afgørelser kan påklages til
overligningskommissionen og derfra til statens overskatteråd. Alle skatte-
sager, både hvad angår skattebeløb og skattepligt, kan forelægges de
almindelige domstole. I loven om indkomst- og ejendomsskat er der ret
nøje regler om skatteskalaer m.m.



Beskattningen och individens rättsskydd 157

Hvis der på selvangivelsen foretages forandringer af ligningsmyndig-
hederne, skal der altid gives skatteyderen adgang til at udtale sig, før
end forandringen foretages. Såfremt dette forsømmes ville domstolene
erklære en sådan forandring for ugyldig.

De kommunale skatter ansættes derimod af de kommunale ligningsråd,
og disse råd vælges af sognerådene. Ligningsrådenes afgørelser kan på-
klages til overligningskommissionen og derfra til statens overskatteråd,
som træffer den endelige afgørelse om skattebeløbet. Derimod må spørgs-
mål angående beskatningspligt, og hvorvidt den rigtige indtægtskilde er
blevet ansat til skat, forelægges de almindelige domstole.

Indtil i år har det været tilladt at ansætte borgerne til skat ifølge
deres økonomiske evner og kår, som det kaldes. Det ville sige, at lignings-
rådene ikke blev ansat for at være bundet af selvangivelserne og ikke
behøvede at følge bestemte regler angående skattebeløbet. Dette er nu
blevet ændret ved lov af i år, hvor der var satte lovbestemte skatteskalaer.
Dog gælder endnu bestemmelsen om, at ligningsrådene ikke er forplig-
tede til at basere deres udregninger på de selvangivelser, som skatte-
rådene og skatteinspektørerne har godkendt.

Der har her i landet i lang tid hersket inflation med ustadige priser.
Dette har medført et behov for kapitalforflyttelse på forskellige områder
inden for samfundet. Dette har også forårsaget, at forskellige skatte-
lempelser er blevet anset for nødvendige. Således er sparekasseindskud
blevet fritaget for ejendomsskat, og renterne af disse indskud fritaget for
indkomstskat. Der er også blevet tilladt forskelligartede afskrivninger,
således at det er blevet tilladt at afskrive nogle produktionsmidler hur-
tigere end andre. Der er ingen tvivl om, at der hermed er blevet skabt
et virkeligt misforhold mellem samfundsborgerne i skattemæssig hen-
seende, men domstolene har dog anset det for tilladeligt, thi grundene
hertil baseredes på en saglig lovgivningsvurdering.

Det samme gælder i tilfælde, hvor bestemte erhvervsgrene og erhvervs-
grupper har fået skattelempelser i den hensigt at dirigere kapital eller
arbejdskraft til stedet. Dette må anses for tilladeligt såfremt der er sam-
fundsmæssige grunde for at foretage dette.

3. Det skal indrømmes, at det desværre tit er sket her i landet, og for
øvrigt andre steder, tror jeg, at skattelovene ikke er så omhyggeligt ud-
arbejdet, som man kunne ønske, og at lovgivningen præges af uved-
kommende synspunkter. Derimod må man huske på, at en stats skatte-
politik farves altid en del af den politiske udvikling til enhver tid.

4. Angående skattemyndighederne i Island har man været af den
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anskuelse, at de langt fra var i besiddelse af den nødvendige sagkund-
skab, hvilket for en stor del forårsages af, at dette for største delen kun
er et bierhverv.

5. I denne forbindelse vil jeg påpege, at der ikke findes nogen proce-
dure sted for skattemyndighederne, og deres afgørelser er tit blevet anset
for ikke at være godt underbygget.

VI. 1. Jeg har allerede fremhævet, at iflg. islandsk lov kan de fleste
skattesager, herunder både sager angående direkte og indirekte skatter,
henvises til domstolene.

Der er mange tilfælde af skattesager for islandske domstole. Jeg nævnte
før grundlovens bestemmelser om skatte og ejendomsrettens ukrænke-
lighed. Islandske domstole har ret til at kende en lov ugyldig hvis denne
strider imod grundloven. Sådant er hændt i skattesager. Dette antar vi
er borgernes stærkeste værn imod eventuelle overgreb fra statsmagtens
side.

Med lov nr. 44/1957 blev der truffet bestemmelser om en særlig
formueskat. Iflg. denne lov blev det bestemt, at ved udligning af denne
skulde aktiers værdi blive anslået efter deres indre værdi, d.v.s. at aktie-
selskabets aktiver skulde fordeles direkte på aktiekapitalen. Højesteret
fandt den 29. nov. 1958 denne bestemmelse for ugyldig, idet skattegrund-
laget, aktiernes skatteværdi, således regnet kunde blive højere end deres
reelle værdi. Dette kunde ikke godkendes, idet det stred imod lovens
grundprincip og bestemmelserne i grundlovens paragraf 67 om ejen-
domsrettens ukrænkelighed. Skattemyndighederne fik tilsagn om at vur-
dere aktier efter deres reelle værdi. I denne dom forudsættes det klart
at en skatteafgift kan blive så høj, at lovbestemmelserne af den grund
kan være ugyldige, da de strider mod grundlovens paragraf 67.

I en anden retssag angående samme lov, som var dømt i Højesteret
den 7. dec. 1959 blev den lovbestemmelse kendt ugyldig, at en ejendom,
som en person havde fået afhændet som forskudsvis arv7 skulde ved skatte-
udligningen betragtes som arveladerens ejendom. En sådan lovbestem-
melse blev også fundet stridende mod grundlovens paragraf 67.

Heraf fremgår det klart, at islandske domstole kender skattebestem-
melser ugyldige, hvis disse strider imod grundlovens princip om ejen-
domsrettens ukrænkelighed. Det skal i denne forbindelse nævnes, at
selvom der kun er afsagt domme vedrørende direkte skatter, så er det
min opfattelse at islandske domstole vilde tage samme stilling til spørgs-
mål om urimelige indirekte skatter, såsom told på nødtørftsvarer og for-
tjeneste af monopol på lignende varer. Det skal dog fremhæves, at i for-
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bindelse med told og profit på nydelsesvarer, s.s. tobak og spiritus, kom-
mer der flere synspunkter i betragtning, inden man kan fastslå at be-
stemmelser om told og fortjeneste på sådanne varer blev betragtet som
stridende mod reglerne om ejendomsrettens ukrænkelighed.

2. Rettergangen i skattesager for islandske domstole er på ingen måde
forskellig fra den almindelige rettergang i civile sager. Der er altid en stor
tvivl om hvilken af parterne skal pålægges bevisbyrden, særlig er denne
tvivl stor i skattesager. Jeg er enig med referenten i, at man bør her til
en vis grad afvige fra regelen om bevisbyrden i almindelige civile sager,
men at man på den anden side ikke ubetinget kan akceptere regelen »in
dubio pro reo«. Det forekommer mig at domspraksis i Island er den, at
benytte den almindelige regel, nemlig at den part skal bevise sin sag,
som har bedre forudsætninger dertil, men på den anden side vil man i
tvivlsomme tilfælde lægge bevisbyrden på staten.

3. Som jeg nævnte før, så er det den ene punkt i retssikkerheden i
skattesager, at hver enkelt skatteborger bliver værnet. Det andet punkt
er, at statsmagten tager vare på at bestemte skatteborgere eller grupper
ikke bliver begunstiget på andres bekostning, også at visse skatteborgere
ikke har mulighed for at undvige beskatning, således at skattebyrden af
den grund lægges tyngre på andre borgere.

Som jeg allerede har fremhævet har den islandske statsmagt til en vis
grad haft tendens til at gøre visse indkomster skattefri. Som eksempel
kan jeg anføre at der er visse begunstigelser vedrørende skat af sømænds
indkomster, skattefrihed for sparekasseindlæg og særskilte afskrivnings-
bestemmelser for visse produktionsforetagender. Det er klart, at sådanne
begunstigelser er tilladelige, idet de er baseret på lovgivningens begrun-
dede skøn. På den anden side er det ligeså klart at sådanne begunsti-
gelser er mildest talt meget tvivlsomme og kan føre til den største uret.
Det må derfor anses for nødvendigt at begrænse dem og bekæmpe dem
i det største mulige omfang.

Der kan være grund til at eftergive en allerede udlignet skat. Det er
dog klart at dette er højst unormalt, og det rigtigste vilde sikkert være
at sådanne skridt kun blev taget af en offentlig institution og alle dens
kendelser blev offentliggjorte.

Den pligt må påhvile statsmagten at kontrollere nøje de angivelser på
hvilke skatteudligningen er baseret, at disse er korrekte og at skatte-
borgeren ikke har mulighed for at unddrage sin indkomst eller formue
for skat. Men her har staten mange vanskeligheder at kæmpe med. I
de forløbne år har der været en uafbrudt propaganda for at skatterne er
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for høje, i særdeleshed de direkte skatter. Her i landet mener man at
ulovlige unddragelser i selvangivelser er temmelig udbredte, og svaret
fra statsmagtens side har undertiden været det at forhøje skatteskalaerne.
Dette er øjensynligt en forkert og farlig politik. Det ønskelige vilde være
en effektiv kontrol over skatteborgernes selvangivelser og de oplysninger
som danner grundlaget for skattens fastsættelse. Det er klart at en sådan
kontrol kan være meget vanskelig, men den er alligevel yderst nødven-
dig. Skatteborgerne har krav på at skattekontrollen er effektiv og at der
findes de mindste muligheder for at unddrage nogen indkomst eller
formue.

I denne forbindelse må det nævnes, at man på Island næppe anser
det for hensynsmæssigt at skattesvig straffes iflg. straffelovens regler. På
den anden side har skattemyndighederne brugt den hjemmel at straffe
de skyldige med skattebøder, således at de skyldige får lejlighed til at
betale skattebøder udlignet på de beløb der er blevet unddraget. Hvis
den skyldige ikke vil finde sig i dette, kan han henvise sagen til dom-
stolene.

VII. Til slut vil jeg tillade mig at fremsætte mine ideer om den rets-
sikkerhed jeg anser borgerne for berettiget til i skattesager. Man kan
udtrykke det i en ønsketabel.

1. Det burde være den lovgivende magts privilegium at indføre skatte-
love og denne ret burde den ikke kunde delegere til andre myndigheder.

2. Skatteskalaer skulde fastsættes ved lov og alle borgere skulde være
lige berettigede under lignende kår.

3. Skatter burde aldrig være så høje at de kunde sammenlignes med
ekspropriation uden erstatning, konfiskation eller på anden vis stride
imod grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed.

4. Skatter bør udlignes af embedsmænd som udøver denne funktion
som deres hovederhverv.

5. Skattemyndighederne bør ikke have lov til at ændre skatteborger-
nes selvangivelser, medmindre disse forud har fået lejlighed til at for-
klare deres standpunkt.

6. Skattemyndighederne bør begrunde deres kendelser, således at det
klart fremgår hvorledes disse er underbygget.

7. Skattemyndighederne bør opretholde en effektiv kontrol af selv-
angivelser og andre oplysninger, der danner grundlag for udligning.

8. Bevillinger til eftergivelse af udlignet skat bør udstedes af en sær-
skilt myndighed.
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9. Man burde til enhver tid have mulighed for at henvise spørgsmål
om skattelovens gyldighed til de almindelige domstole, såvel som andre
spørgsmål vedrørende skattepligt og skattebeløb for hver enkelt skatte-
borger.

Højesteretssagfører C. B. Christoffersen (København):

Retsbeskyttelse for skatteborgere er jo blevet et meget aktuelt problem
som jeg synes at man må være glad for at de nordiske juristmøder har
sat på sit forhandlingsprogram. Det er jo blevet det fordi - selv om det
allerede fra landnamstiden har været skatter - at skatterne navnlig
i den senere tid i højere og højere grad haft et politisk sigte, kan man sige.
Jeg tænker på at man f.eks. benytter skatterne til en bevist indtægtsud-
jævning, jeg tænker på at man efter visse nationaløkonomiske teorier som
praktiseres, udskriver skatter som der slet ikke er brug for af rent natio-
nal-ökonomiske grunde og der er i hvert fald i Danmark stadigvæk kom-
met ny lovgivning med nye slags skatter og følgen af at skatterne
kommer til at spille efterhånden en så stor en rolle, er det også at der
opstår en række retstvister - fortolkningstvivl i en uendelig række, og
så er der jo også de andre spørgsmål som referenterne har været
inde på, om omgåelse af loven o.s.v. Alle disse spørgsmål i konkrete
retstvister, vil jeg særlig her sige lidt om, for når man taler om rets-
beskyttelse for skatteborgere, så er en meget vigtig side af sagen, hvor-
ledes man afgør, efter hvilke retsplejeregler man træffer afgørelser
når den enkelte skatteborger står overfor sin modpart, staten, i en kon-
kret retstvist. Og her er jeg ganske enig med referenten i at det kan være
nogen betænkelighed ved at forvaltningsmyndighederne — det gælder i
Finland og jeg tror også man kan sige at det gælder til en vis grad i Dan-
mark — er tilbøjelige til at lade embederne besættes af nationaløkonomer
fremfor af jurister, for vi må jo nemlig ikke glemme en ting, og det synes
jeg er meget vigtigt, at jurister er fagfolk i bedømmelse af konkrete rets-
tvister. I den konkrete retstvist - altså den situation at en enkelt mand står
overfor sin modpart, statsmagten, med et fortolkningstvivl - ikke med
noget forsøg på at gøre noget forkert, men med nogle af denne uendelige
række af tilfælde hvor der virkelig er tvivl, - er det meget vigtigt at man
har fagmanden med allerede fra begyndelsen, d.v.s. den mand der er fag-
mand i at bedømme den konkrete retstvist og kan sørge for den enkeltes
retsbeskyttelse. Men på den anden side så er jeg ikke så sikker på at det
til syvende og sidst ville være heldigt, hvis det kun var jurister der sad i
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forvaltningen, fordi det er jo kun en forvaltning — og man kan ikke regne
med at en embedsmand som netop er indsat af staten for at skulle tage
sig af skatteproblemerne fra statsmagtens side, kan have den upartiskhed
som jo absolut er nødvendig når det drejer sig om at afgøre tvistigheder
mellem enkelte skatteborgere. Jeg tror jo at det ville være en farlig ud-
vikling, hvis man som jeg forstår, at man er inde på i Finland, ville
etablere forvaltningsdomstole. Jeg tror heller ikke på at forvaltning af
specielle domstole ville være i stand til at holde sig på et helt objektivt
grundlag. Jeg tror, at når man skal tale om retsbeskyttelse i skattesager —
og jeg taler her om afgørelse af en konkret retstvist - da er det meget
vigtigt at man fastholder, at den bør være den videst mulige og den
hurtigst mulige adgang for skatteborgerne til at få disse spørgsmål indbragt
for de almindelige domstole ifølge den almindelige retsplejeforms regler.
Og dette er jo en selvfølge kan man sige, men jeg kan sige det for Dan-
marks vedkommende at nu er forholdet det, at vi i virkeligheden er
kommet i en situation - jeg tænker her navnlig på den direkte personlige
beskatning og selskabsbeskatningen — hvor det efterhånden er blevet me-
get svært at komme ind til domstolene med sine skatteproblemer. For-
holdet er nemlig det, at opstår der en fortolkningstvist — en tvist
mellem staten og skatteborgerne, så skal det først afgøres i skattedirek-
toratet. Derfra går det til Skatterådet. Derfra går det til Ligningsrådet.
Når det først er igennem disse instanser, så skal det til Landsskatteretten.
Af disse fire instanser er der tre rene forvaltningsmyndigheder. Den
fjerde har naturligvis en vis retsdomstols karakter, men det er ganske
givet, og det er efterhånden noget som man er meget opmærksom på og
nok vil få ændret i Danmark, at i virkeligheden er Landsskatteretten ikke
fuldt betryggende ordnet retsplejemæssigt set, hvilket jeg ikke kan komme
nærmere ind på. Og når man så yderligere tager i betragtning at pengene
skal betales lige fra den første dag og retstvisten som følge af hele denne
kinesiske ordning kan vare både i to, tre og fire år - jeg har haft sager
der varede i fire-fem år i alle disse forvaltningsinstanser — hvad er så
følgen af dette? Følgen er jo den, at man i virkeligheden i mangfoldige
tilfælde er afskåret fra at få disse retstvister ind for de almindelige
domstole. For det første fordi man i hele denne række af forvaltnings-
myndigheder efterhånden kommer et eller andet sted hvor man bliver
træt - man kan jo ikke blive ved i årevis at have de samme problemer
hængende og man kan jo komme ud for forligsmuligheder som man slet
ikke ville komme ud for, hvis man allerede den første dag kunne få sagen
hurtigt og effektivt ind for de almindelige domstole. Jeg nævner dette her
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fordi jeg synes det er meget vigtigt. Jeg kan også nævne en anden ting,
som jeg også tidligere har været inde på og også gerne vil understrege,
og det er, at det er jo meget væsentligt for skatteborgere, at de på for-
hånd kan vide — og det gælder alle skatteborgere — hvilke skattemæssige
konsekvenser en eller anden disposition eller et eller andet forhold har, for
ikke at løbe nogen risiko. Og det burde også være sådan, netop fordi
skatterne har sådant omfang som de nu har - at man havde det tilrette-
lagt således at man på et eller andet tidspunkt objektivt kunne få, mulig-
vis gennem de almindelige domstole, spørgsmålet forhåndsafgjort. I øje-
blikket er det således at hvis man vil have en sådan forhåndsafgørelse, så
kan man kun få den hos forvaltningsmyndigheden, d.v.s. hos modparten.
Det er jo åbenbart, at når denne er skatteborgerens modpart, så kan det
ikke ventes, selv om denne gør sig den største umage, at den er helt
upartisk.

Dette er problemer som jeg synes også burde være med i overvejel-
serne, og jeg anser dem for at være så vigtige at jeg ligefrem synes at
man burde her fra de nordiske juristmøders side rejse det spørgsmål, om
man ikke på en eller anden måde kunne foranledige hele dette forhold
klarlagt og tilrettelagt med henblik på en lovændring. Jeg er sikker på
at de fleste er enige i at det er den eneste tilfredsstillende ordning, at
man hurtigt og effektivt kan få de almindelige domstoles objektive og
upartiske medvirken i disse sager. Jeg anser det for at være så vigtigt, at
jeg ligefrem vil sige, at hvis den tendens i retning af at udelukke disse
retstvister for at komme for de almindelige domstole vil fortsætte, så er
jeg ikke så sikker på at man overhoved kan opretholde de vestlige demo-
kratier. Så vigtigt anser jeg spørgsmålet for at være. Og jeg synes altså,
at det ville være godt, at man kunne arbejde videre med det. Det er jo et
meget omfattende spørgsmål og det er ikke muligt her, hverken på et
kvarter eller på en halv time for referenten og korreferentens vedkom-
mende, at kunne udtømme denne enorme problemmasse, men man kan
pege på det og håbe på, at det vil blive dyrket.

Professor Carsten Welinder (Lund):

Jag har ej mycket att tillägga till vad de föregående talarna sagt. I
stort sätt ha vi ju samma problem i samtliga de nordiska länderna.

I alla de nordiska länderna har vi relativt höga skatter, vilka delvis
medvetet använts till att utjämna inkomst- och förmögenhetsfördelnin-
gen. Beskattningens höjd får bedömas med hänsyn till hur den är för-
delad, hur den påverkar det ekonomiska livet - där skilda skatter har
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mycket olika verkningar — och framför allt till hur man anser national-
produkten böra fördelas på den offentliga och den enskilda sektorn.
Detta blir självfallet i sista hand beroende av en politisk värdering. Lika
litet kan man objektivt fastställa den rättvisa skattefördelningen. Man
kan säga, att staten uppträder som den äldre rövaren Rinaldo Rinaldini,
om vilken det som bekant heter att han rövade från de rika och gav åt
de fattiga. Självfallet är att den vinnande och den förlorande parten be-
traktade denna verksamhet med olika känslor. Lika självfallet är att de
som vinner och de som förlorar på en inkomstutjämning medelst skatte-
apparaten hysa delade meningar härom. Här har skattejuristen ingen
möjlighet att uppträda som opartisk domare. Han kan varken säga hur
hög beskattningen bör vara eller hur den bör vara fördelad. Härmed vill
jag givetvis ej säga, att det ej existerar skattepolitiska ideal. Men dessa
vilar på politiska värderingar. När en forskare försvarar det ena eller
andra av dessa ideal, framträder han ej med annan auktoritet än den
som tillkommer vilken samhällsmedlem som helst. Gör han gällande
något annat, riskerar han att medvetet eller omedvetet ställa sin veten-
skap i den ena eller andra intressegruppens tjänst.

Ett rättspolitiskt ideal, som är så djupt förankrat i den västerländska
rättstraditionen att vi nästan betraktar det som självfallet, är att det skall
råda likhet inför lagen. Inom skatterätten har detta dock ej kunnat reali-
seras helt ut. Jag syftar ej här på det faktum, att man ej har möjlighet
att konkretisera ett krav på likhet i beskattningen, som går ut på att olika
stora inkomsttagare skall beskattas lika i den meningen, att skatten för
dem är lika tyngande, att deras skatteförmåga tas lika hårt i anspråk
eller hur man nu vill uttrycka saken. Att man här ej kan uppställa en
entydigt riktig skatteskala är uppenbart. Men ej heller kravet, att per-
soner med samma skatteförmåga skall beskattas lika hårt, kan helt reali-
seras. I alla de nordiska ländena kan inkomst av aktiebolag bli mer eller
mindre merbeskattad i jämförelse med inkomst för enskilda företagare.
Inkomst av företagsamhet beskattas efter delvis andra regler än inkomst
av tjänst, vilket ofta ger företagarna möjlighet till skattefri kapitalbild-
ning etc. Överhuvudtaget kan sägas att ju mera beskattningen användes
som ett instrument för att påverka det ekonomiska livet, desto svårare är
att upprätthålla kravet på likställighet ifråga om själva skattereglerna.
Detta hindrar givetvis ej att kravet på likhet inför lagen bevaras när det
gäller beskattningsförfarandet.

I samtliga de nordiska länderna gäller sedant gammalt att taxerings-
förfarandet delvis omhänderhas av lekmän. Detta till skillnad från kon-
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tinenten, där det så gott som uteslutande är en angelägenhet för tjänste-
män. I Sverige har lekmannainflytandet tidigare motiverats med att det
skulle utgöra ett uttryck för vårt folks rätt att sig själv beskatta. Denna
motivering är nu föga övertygande och numera motiveras lekmannain-
flytandet främst av att det ökar allmänhetens förtroende för taxerings-
förfarandet samt av lekmännens sak- och personkännedom.

Vi har i Sverige fyra taxeringsinstanser: Taxeringsnämnderna är helt
sammansatta av lekmän, även om ordföranden ofta är en taxerings-
tjänsteman, som har detta uppdrag som bisyssla. Taxeringsnämnderna
erhåller dock biträde av därför särskilt anställda tjänstemän. Nästa instans
utgöres av prövningsnämnden, som numera i huvudsak är ett rent be-
svärsorgan, arbetande under domstolsliknande former. Här är likväl
samtliga bisittare lekmän, medan en av länsstyrelsens högsta tjänstemän,
landskamreraren, ex officio fungerar som ordförande. Därpå kommer
tvenne kollegiala domstolar, helt besatta med jurister, Kammarrätten
och Regeringsrätten, vår högsta administrativa domstol. Existensen av
dessa administrativa domstolar har medfört, att man ej ifrågasatt att
skattemål, som i Danmark, skulle kunna behandlas av allmänna dom-
stolar. Fiscus representeras av länsstyrelsernas taxeringsavdelningar, med
taxeringsintendenten som chef.

Det faktum, att taxeringsförfarandet till stor del ombesörjes av lek-
män har givit skattelagarna en redaktionell utformning, som de ej äger
i något av de andra skandinaviska länderna. De är mycket utförligt
skrivna, framför allt genom att de utrustats med anvisningar, vilka del-
vis är skrivna som rena läroböcker försedda med numeriska exempel.
Ambitionen att på detta sätt erhålla en författningstext, som kan för-
stås av även andra än jurister och som kan tillämpas utan att man be-
höver ta ståndpunkt till svåra lagtolkningsproblem, har utan tvivel varit
behjärtansvärd. Resultatet har dock ej svarat mot intentionerna. Lagtex-
ten är svår att överblicka och dess ordrikedom har lett till att man ej
alltid hunnit bemöda sig om ett konsekvent och stringent skrivsätt. Vår
skattelagstiftning är därför erkänt svårbemästrad för andra än specia-
lister.

Man har också ingalunda kunnat undvika tolkningsproblem. Även i
Sverige kan huvudprincipen sägas vara, att det ankommer på lagstift-
ning och ej på praxis att täppa igen luckor i lagen. Däremot har praxis
givetvis rätt att se till den reella innebörden av en rättshandling. Så kan
en gåva i realiteten vara ett köp, en lön en vinstutdelning, en vinstutdel-
ning ett periodiskt understöd etc. Även om vi erhållit en rad förträffliga
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skattehandböcker, är detta självfallet ej frågor som gärna kunna behand-
las av lekmän.

Såväl formellt som reellt håller lekmännens betydelse på att minskas.
I syfte att ernå en likformig och effektiv taxering har man starkt ökat
antalet taxeringstjänstemän och ytterligare ökningar är att förvänta. Det
har t.o.m. höjts röster, som ifrågasatt om lekmännen överhuvudtaget
numera har någon uppgift att fylla. Detta är dock att gå för långt och
de kommer säkerligen att kvarstå.

I Sverige har diskussionen om beskattningen och individens rättsskydd
förvirrats av att man sammankopplat den med frågan om skattefördel-
ningen. De rättsliga aspekterna på den senare frågan blev aktuella år
1947, då det framlades förslag till såväl skärpt inkomst-, förmÖgenhets-
och aktiebolagsbeskattning som ökad arvsbeskattning genom att den
existerande arvslottsbeskattningen kompletterades med en särskild skatt
å den totala kvarlåtenskapen. Särskilt den sistnämnda skattens grundlags-
enlighet ifrågasattes. Man gjorde gällande att beskattningens uppgift var
att skaffa det allmänna inkomster och ej att utjämna förmögenhetsför-
delningen, reglera konjunkturförloppet o.d. Något stöd i grundlagen för
denna åsikt står dock ej att finna - hela frågeställningen var ju obekant
när 1809-års Regeringsform skrevs. Med något större skäl hävdade man,
att det förbud mot konfiskation, som är intaget i Regeringsformen 16 §
— något överdrivet benämnd Sveriges Magna Charta — även omfattade
konfiskatorisk beskattning. Formellt riktar sig detta förbud dock blott
mot den verkställande makten. Även om man anser det underförstått,
att det även är riktat mot Riksdagen, är det svårt att säga när beskatt-
ningen rättsligt sett skulle övergå i konfiskation. Man kan därför säga,
att vår nuvarande grundlag ej lägger några hinder i vägen för beskatt-
ningsmakten. Ej heller uppställer den krav på kvalificerad majoritet o.d.
Den garanti för formell stringens, som ligger i granskning av Lagrådet,
föreligger ej för skattelagarnas del. Genom att statsbeskattningen beslutas
enbart av Riksdagen med gemensam votering av de båda kamrarna, är
skattebeslut lättare att genomdriva än andra lagändringar.

Se vi till det egentliga rättsskyddet har vi givetvis även i Sverige det
välkända dilemmat. Å ena sidan vill man såvitt möjligt vara hygglig
mot skattebetalarna. Man lägger därför i första hand bevisbördan på
fiscus. Är en deklaration riktigt avgiven, sätter man tilltro till densamma,
såvitt ej någon särskild omständighet gör att den förefaller osannolik. Å
andra sidan vill man hålla falskdeklarationen inom rimliga gränser. Det
är ju uppenbart att ojämförligt flera personer påföras för låg än för hög
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skatt. Den främst reella skatteorättvisan ligger utan tvivel att många per-
soner får betala för hög skatt till føljd av att andra betalar för låg.

Vägen att komma ur denna dilemma är att å ena sidan skärpa kon-
trollen och å andra sidan ge själva taxeringen mera domstolsmässiga for-
mer, vilka ger den enskilde ökat rättsskydd.

I Sverige anställer man flera kontrolltjänstemän, infordrar flera kon-
trolluppgifter etc. Vad som väckt särskild diskussion är den utökade rätt
till taxeringsrevision, som infördes 1955. Sedan länge har taxeringsmyn-
digheterna ägt rätt att granska en rörelseidkares bokföring. Däremot har
övriga handlingar rörande hans verksamhet, som t.ex. en läkares jour-
naler, ej kunnat granskas. Nu får granskning även ske av anteckningar,
korrespondens, protokoll och andra handlingar rörande varje skatt- och
uppgiftsskyldig verksamhet. Denna bestämmelse skarpes genom att en-
var, alltså ej blott företagare, är skyldig att i skälig omfattning genom
räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att un-
derlag finns för fullgörande av hans deklarations- och uppgiftsskyldighet.
Underlåtenhet att fullgöra denna förpliktelse leder visserligen ej till straff.
Däremot kan en deklaration, som ej i erforderlig grad kan stödjas
medelst räkenskaper e.d., riskera att betraktas som mindre trovärdig,
varför s.k. skönstaxering tillgripes. Denna, som innebär att inkomsten
uppskattas till vad som kan synas skäligt med hänsyn till den skattskyl-
diges verksamhet, hans sannolika levnadskostnader, hör till de minst
populära i taxeringsförfarandet.

Den vidsträckta granskningsrätt taxeringsmyndigheterna på så sätt
erhållit, innebär onekligen ett långtgående ingrepp i den enskildes privat-
liv. Man kan också talat om skattenazism. Mycket beror givetvis på den
takt varmed den utövas. Såvitt jag förstår, fyller våra taxeringstjänste-
män i detta avseende högt ställda krav. Under alla förhållanden är det
svårt att se hur en långt gående kontrollrätt skall kunna undvaras så
länge ej deklarationsmoralen är bättre än den är.

Ur en synspunkt kan behovet av domstolsmässiga former vid taxerin-
gen aldrig överskattas. Vid denna står ju ojämförligt större värden på
spel än vid civilprocessen. Vidare skall den skattskyldige i regel omedel-
bart betala vad han påförts i skatt. Endast i undantagsfall kan han få
uppskov till dess förfarandet vunnit laga kraft.

Å andra sidan får taxeringen ej bli för dyr. Tar man det allmännas
kostnader för taxering, uppbörd, process o.d. vid inkomst- och förmögen-
hetsskatten överstiger dessa 100 milj. kr., vilket utgör en avbränning av
bortåt 1½ procent. Vidare skall taxeringsprocessen vara snabb. Själva
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taxeringen fyller detta krav. Deklarationerna inlämnas i regel den 15
februari eller 31 mars, varefter debetsedlarna skall utsändas senast den
15 december. Självfallet måste förfarandet här bli summariskt. Om
någon process kan man ej tala, utan taxeringsnämnden är ett undersök-
ningsorgan. Man söker dock i viss mån upprätthålla den kontradiktoriska
principen genom att den skattskyldige skall ges meddelande om att man
har för avsikt att frångå hans taxering samt beredas tillfälle att yttra sig.
Prövningsnämnden fungerar i realiteten som en administrativ domstol,
där den skattskyldige och fiscus representant, d.v.s. taxeringsintendenten,
står mot varandra som tvenne likaberättigade parter. Muntliga förhand-
lingar kan förekomma. Kammarrätten och Regeringsrätten är som jag
redan nämnt administrativa domstolar, vilka i huvudsak tillämpar sam-
ma regler, som gäller för de allmänna domstolarna i andra och tredje
instans. Vanligen tar det fem-sex år mellan taxeringen och att ett mål
avgöres i högsta instans. Denna tidförlust beror dock ej blott på de dom-
stolsmässiga formerna utan främst på att länsstyrelsernas taxeringsavdel-
ningar och skattedomstolarna arbetar med balans.

Den viktiga förutsättning för rättsskydd, som ligger i att processen är
billig, är väl tillgodesedd i den svenska taxeringsprocessen. Någon skyl-
dighet att anlita rättegångsbiträde föreligger givetvis ej utan envar kan
skriva samman en inlaga och insända denna. Myndigheterna söker av
eget initiativ ge den skattskyldige nödig hjälp. I en taxeringsprocess före-
ligger ju officialprincipen, så att domstolarna oavsett den skattskyldiges
åtgörande skall fastställa den mest rättvisa beskattningen. De bör därför
utöva en stark processledning. Tyvärr reduceras deras möjligheter härtill
av det stora antalet mål och av att processen i regel är skriftlig. I Pröv-
ningsnämnden kan visserligen muntlig förhandling förekomma, men i
Kammarrätten har möjligheten härtill först nu fått någon praktisk be-
tydelse. I Regeringsrätten har muntlig förhandling hittills aldrig före-
kommit. Å andra sidan skulle ökad muntlighet fördyra taxeringsproces-
sen. I varje fall så länge den enskilde ej har någon möjlighet att få sina
kostnader ersatta av staten, även om hans taxering var aldrig så obe-
fogad, bör detta undvikas.

Tanken att envar bör, oavsett beloppets storlek, äga rätt att få sin sak
prövad i högsta instans har länge hindrat införandet av en summa revisi-
bilis. Det ökade antalet taxeringsmål har dock gjort en sådan oundviklig,
då man ej velat alltför mycket öka domarnas antal. För att ej de mindre
inkomsttagarna främst skall bli lidande, har summa revisibilis inom vissa
gränser satts i relation till den skattskyldiges inkomst resp. förmögenhet.
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En föregående talare har framhållit behovet av att på förhand känna
till skattekonsekvenserna av en affärstransaktion. I Sverige har den skatt-
skyldige möjlighet härtil genom att begära förhandsbesked av Riksskatte-
nämnden, en från domstolsorganisationen fristående nämnd av skatteex-
perter. Sådant besked skall blott ges, därest frågan finnes vara av synner-
lig vikt för den skattskyldige - en bestämmelse som dock tolkas relativt
liberalt. Beskedet skall lända till efterrättelse vid taxeringen om den
skattskyldige önskar åberopa detsamma. Formellt har han alltså möj-
lighet att lägga ett besked, som går honom emot, åt sidan och hoppas
på gynnsammare resultat av taxeringen. Men då taxeringsintendenten
erhållit kännedom om beskedet, riskerar han att detta likväl i realiteten
blir bestämmande för taxeringen, även om han ej åberopar detsamma.
Möjligheten att ge förhandsbesked innebär dock ej att Riksskattenämn-
den kan dominera skatterättskipningen. Ett förhandsbesked kan alltid
överklagas i Regeringsrätten, som på så sätt för sista ordet. Förhands-
beskeden öro självfallet ej prejudicerande på samma sätt som Regerings-
rättens utslag, då den senare ej känner sig bunden av dem, men de spela
likväl en betydande roll för utformning av skattepraxis. Genom möjlig-
heten att erhålla förhandsbesked och överklaga dessa i Regeringsrätten
kan prejudikatbildningen ske snabbare än om den blott kunnat ske via
den vanliga instansordningen.

Riksskattenämnden har även till uppgift att främja en riktig och lik-
formig taxering genom att ge anvisningar i taxeringsfrågor. Prövnings-
nämnden utfärdar anvisningar rörande t.ex. värdering av naturaför-
måner, uppskattning av resekostnader etc. Även finansdepartementet kan
utfärda anvisningar. Anvisningar är visserligen ej formellt bindande, men
följas i regel - i varje fall av de lägre instanserna. Värdet av sådana an-
visningar är uppenbart. Det underlättar taxeringsarbetet samt främjar
en likformig taxering. I uppskattningsfrågor m.m. kan man ha den ena
eller andra meningen, vilka kan vara lika goda, men det är stötande om
praxis är olika inom skilda distrikt. Å andra sidan kan de leda till en
alltför schematisk behandling, som ej tar tillräcklig hänsyn till de spe-
ciella omständigheterna i det konkreta fallet. Vi står på så sätt återigen
vid taxeringsförfarandets huvudproblem, nämligen att ge ett effektivt
rättsskydd åt den enskilde individen utan att förfarandet blir så omstän-
digt och långsamt att högsta rättvisa i realiteten blir högsta orättvisa.
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Presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen, Reino Kuuskoski (Hel-
singfors) :

Det kan inte finnas mycket att tillägga till professor Rekolas förtjänst-
fulla föredrag, såvitt det gäller finsk rätt och finsk praxis. Hans omfat-
tande teoretiska insikter och hans förtrogenhet med den förvaltnings-
rättsliga lagskipningens system har gjort det möjligt för honom att till
och med inom en rätt snäv ram ge en klar bild av rättsskyddet i be-
skattningsärenden i Finland. Hans stora auktoritet ger honom också
förutsättningar att öppet lägga fram bristerna i systemet, och som sig
bör komma fram med praktiska förslag till deras avhjälpande.

Vid behandlingen av rättsskyddsfrågan har professor Rekola inte in-
skränkt sig enbart till den förvaltningsrättsliga lagskipningen i skatte-
ärenden. Han har också rätt ingående tagit befattning med själva be-
skattningsförfarandet. Detta är riktigt, då den allrastörsta delen av skatte-
ärendena blir definitivt avgjord vid beskattningsförfarandat i lägsta in-
stans. I Helsingfors stad har det konstaterats, att endast liten över 1%
av de beskattade i kommunalbeskattningen drar sin beskattning under
prövningsnämndens prövning och endast 1/4% till den första egentliga
lagskipningsinstansen, till länsrätten. Av dessa besvär går omkring ½ eller
1/8 % vidare till högsta instans. Hur fullkomligt och förstklassigt lag-
skipningssystemet än är, kan beskattningen inte vara rättvis och opartisk,
om inte beskattningsförfarandet bygger på riktiga principer. Såsom av
professor Rekolas redogörelse framgår, har man i Finland alltid lagt an
på att såväl i lagskipning som i praxis stärka rättsskyddsgarantierna i
det egentliga beskattningsförfarandet. Följer man utvecklingen i lag-
skipningens ljus, är det lätt att konstatera, att ständiga framsteg med
goda resultat har gjorts i detta hänseende, speciellt genom den nya be-
skattningslagen .

Mycket finns inte heller att tillägga till professor Rekolas redogörelse
för förvaltningslagskipningen i Finland. 1955 års lag om länsrätter inne-
bär, att behandlingen av ärenden hos lagskipningsmyndigheter i lägre
instans förts upp till domstolsbehandlingsplanet. Mot länsrätternas sam-
mansättning kan man göra de anmärkningar professor Rekola anförde.
Men deras betydelse är mera teoretisk än praktisk. Dessutom håller en
kommitté som bäst på att utreda, hur länsrättsorganisationen skulle kunna
utbyggas, och det är skäl att emotse, att resultaten av dess arbete skall
leda till ett riktigt slutresultat. För bedömningen av länsrätternas arbete
kan det nämnas, att över 75% av de ärenden, som under det sista kvar-
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talet inkom till Högsta förvaltningsdomstolen, var sådana ärenden, som
skulle handläggas av länsrätt.

Om också den förvaltningsrättsliga lagskipningen i Finland är rätt
utvecklad och ändamålsenlig, är den dock behäftad med en synnerligen
beklaglig brist: den, att den är så långsam. En anhopning av ärenden
har inte kunnat undvikas, isynnerhet inte i högsta instans. Bristen på
arbetskraft har gjort, att skatteärendena i regel ligger i Högsta dom-
stolen i medeltal ungefär ett år, och ännu för ett år sen förefaller besvär
i skatteärenden ha behövt i genomsnitt två år för att bli slutligt avgjorda.

Med tillfredsställelse bör dock konstateras, att det med hjälp av en extra
fjärde division i Högsta förvaltningsdomstolen torde bli möjligt att i slutet
av året ha anhopningen av mål på normal nivå, dvs. så, att Högsta för-
valtningsdomstolens avgörande normalt faller före följande beskattning.
Vid sådant förhållande behöver flera besvär inte göras över samma
rättsfråga, vilket nu ofta förekommit. Det kan nämnas, att då den extra
divisionen hade arbetat ett år, hade tiden för behandling av skattebesvär
i Högsta förvaltningsdomstolen enligt en statistik över de mål, som be-
handlats under en månad, förkortats i genomsnitt från 345 dagar till 245
dagar och i kommunalskatteärenden till 205. Det slutliga avgörandet,
räknat från beskattningens början tager nog ännu nästan 280 eller
290 dagar.

I vårt moderna samhälle och speciellt i affärslivet betyder snabbheten
och smidigheten allt mer för varje dag som går. Rättsvården och sär-
skilt den förvaltningsrättsliga lagskipningen får inte ställa sig likgiltiga
till denna utveckling. Ofta är det för näringslivet det viktigaste, att en
rättsfråga blir slutligt löst snabbt, även om den inte på millimetern
skulle motsvara vad rättvisans gudinna föreskriver. Fördenskull bör
statsmakten se till, att rättsundersåtarna får sina rättsliga avgöranden
inom rimlig tid. Det är också juristernas sak att stöda denna strävan.
Det förutsätter för det första, att förvaltningsdomstolarna har tillräcklig
arbetskraft. Men i våra förhållanden i Finland förefaller det att vara
lika mycket skäl att fästa uppmärksamhet vid bortgallringen av onödiga
besvär, åtminstone i högsta instans. Då det inte synes finnas möjlighet att
få till stånd en begränsning av rätten till ändringssökande på grund av
värdet av föremålet för tvisten, summa revisibilissystemet, kunde man
tänka sig ett slags fullföljdstillståndssystem, motsvarande det som tilläm-
pas vid högsta domstolarna i Sverige och Finland. Om länsrättens av-
görande överensstämmer med stadgad praxis, skulle besvärsundervisning
inte meddelas i fall, då utslaget inte är av större betydelse för klaganden
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eller med tanke på allmän fördel. Härvid skulle part äga rätt att an-
föra besvär över förvägrad besvärsrätt och sålunda alltid kunna få ett
ärende, som är av vikt för honom eller som blivit avgjort med avvikelse
från tidigare stadgad praxis, behandlat av högsta instans.

Även om det alltid är en ömtålig sak att begränsa rätten till ändrings-
sökande, är det åtminstone i Finland lätt att se, att otillständigt mycket
andrarangsfrågor och obetydliga ärenden dragas under lagskipnings-
organens prövning, vilket medför stora kostnader. Så länge det är fråga
endast om ekonomiska värden, är det riktigt, att någotslags proportion
föreligger mellan tvisteföremålets värde och handläggningskostnaderna.

De här relaterade iakttagelserna angående rättsskyddssystemet i Fin-
land ger stöd åt professor Rekolas åsikt, att förvaltningslagskipningen i
skatteärenden är rätt tillfredsställande ordnad, och att de förbättringar,
som alltjämt görs, är av mindre betydelse i jämförelse med systemets
grunder.

Justitiekanslern Olavi Honka (Helsingfors):

Referenten har behandlat beskattningsfrågan som samhällsproblem
från många sidor och bl.a. framkastat tanken, att det är civilisationen
vi har att tacka för att vi har fått den tunga börda att bära, som be-
skattningen åtminstone i en s.k. välfärdsstat utgör. Enligt denna syn
på saken är skatte tungan en följd av civilisationen. Orsak och verkan
kan måhända dock i detta fall placeras i annan ordning. Den tanken
ligger nämligen nära, att vår kultur och de förbättrade samhällsför-
hållandena till stor del är en följd av beskattningen och de möjligheter
att förbättra levnadsstandarden och höja kulturen i samhället, som den
medger. Det är ju mot en högre kultur och bättre förhållanden som vi
alla strävar. Granskar man beskattningsfrågan ur denna synvinkel, kan
man kanske säga, att beskattningen är en av kulturstatens grundförut-
sättningar och att den inte såsom sådan är ett nödvändigt ont utan en
samhällelig plikt, som var och en borde försöka fylla inom de gränser
lagen uppdrar. En annan sak är, om man i strävandena att förbättra
förhållandena med hjälp av beskattning går längre än de ekonomiska
resurserna medger.

Då beskattningen bedöms ur denna synvinkel, blir ett av strävandena
i den verksamhet dagens diskussion gäller att nå därhän, att var och en
kommer att betala just den skatt, som skattelagarna avser att belasta
honom med, och icke bara att t.ex. med stöd av civilrättsliga principer
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befria honom från den skyldighet lagen pålägger honom. Motviljan mot
beskattningen bottnar till stor del i vår egoistiska obenägenhet att avstå
från något, om vi inte själva har direkt nytta därav. Till beskattningens
impopularietet bidrar för sin del också medvetandet eller föreställningen,
att denna börda inte i de enskilda fallen är fördelad på det sätt lagen
förutsätter.

Det är klart, att ju strängare beskattningen blir dess större uppmärk-
samhet måste ägnas individens rättsskydd. Kampen mot en alltför hög
beskattning genom nedpressning av statens och kommunens utgifter leder
uppenbarligen inte till resultat, för det är, såsom den amerikanska pro-
fessorn Parkinson konstaterar: »Expenditure rises to meet income«, ut-
gifterna stiger i motsvarighet till inkomsterna. En tillfällig höjning av
skatten av en övergående orsak, såsom t.ex. krig, blir bestående. När det
vore tid att sänka skatten yppar sig alltid nya utgifter.

I fråga om referentens framställning av rättsskyddet i beskattningen i
Finland finns inte mycket att tillägga. Det är emellertid skäl att ytter-
ligare särskilt understryka, att ändringssökandet i beskattningsärenden i
Finland är så billigt och enkelt, att vem som helst själv kan sköta sina
skattebesvär. Det lagskipningssystem inom förvaltningen, som tilllämpas
hos oss och i Sverige, gör den dyra och osmidiga domstolsbehandlingen
överflödig, och rättssäkerheten är i allmänhet fullt tillfredsställande, i
synnerhet sedan länsrätter inrättats.

På en punkt i referatet är jag emellertid av annan åsikt än referenten.
Hans uppfattning, att justitiekanslersämbetet skulle ha blivit en regerings-
juristtjänst och att det skulle vara till men för laglighetsovervakningen,
att justitiekansler kan ingripa i händelsernas gång, medan ärendena är
på det förberedande stadiet i regeringen, är enligt min mening och mina
erfarenheter något missriktad. För rättsskyddets upprätthållande är det
tvärtom till nytta, att justitiekansler på ett tidligt stadium kan avvärja
olagligheter och sådana åtgärder, som äventyrar rättsskyddet. Erfaren-
heterna har visat, att det är svårt och ofta resultatlöst att efteråt försöka
korrigera olagligheter och att saken då med nödtvång blir en ambitions-
fråga. Huvudsaken är att justitiekansler i alla skeden av ärendenas be-
handling fungerar som en av politiken oavhängig övervakare av laglig-
heten, vars arbete bör bedömas inte endast efter de protester han fram-
för i offentligheten utan i ljuset av de preventiva åtgärder han vidtar,
som inte syns i offentligheten.



] 74 Aarne Rekola

Referenten, professor Aarne Rekola:

Herr ordförande.
Jag har inte mycket att säga. Jag vågade inte göra några slutdomar
till mitt föredrag, därför att jag tänkte att man kunde inte komma till
enighet i dessa saker. De kan tagas från många håll og i många av-
seenden. Men jag är tacksam i alla fall att korreferenten å sin sida
gjorde sådana slutdomar. Jag skulle vara nästan färdig att understödja
dem. Det är bara en punkt på vilken jag är av en liten annan åsikt.
Den berörda frågan om man alltid borde i skattenämden fråga de skatt-
skyldiga om de ämnar göra några ändringar i skatteanmälan. Det är
så många tekniska småsaker som man måste korrigera i taxeringen og
det skulle bli altför mycket pappersskrivande om man i alla fall borde höra
skattskyldiga i sådana mål. Men det er en liten sak. Korreferenten hade
inte tagit frågan om tolkning av skattelagarna till sina klemmar - enligt
min uppfatning en mycket svår och mycket viktig fråga. Jag tackar
bara for att mitt föredrag har haft äran att få till stånd en livlig diskus-
sion och såsom jag förstått talarnas ord, så är vi i stort mått eniga om
att privatpersonen, individen, måste ha rättsskydd i dessa tider - och
det er redan mycket viktigt att man kan konstatera det på ett sådant
möte som det här.


