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Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får häi~ned lämna följande
synpunkter.

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet (Falcultetsnämnden) har
anmodats att yttrå sig över SOU 2017:94 om beräkning av skattetillägg — en
översyn av reglerna (utredningen). Nedan följer fakultetsnämndens yttrande.

Dii°ektiven
Av direktiven till utredningen framgår bl.a. att de nu gällande reglerna om
beräkning av skattetillägg ska analyseras, att olika alternativa beräkningsreg-
ler slca undersökas och att ett förslag till nya regler ska lämnas i syfte att för°-
stci~°Iza skattetilläggets allmänpr~eventiva effekt och göra sanktionssystemet
mer' legitimt och rättvist. Utredningens uppdrag omfattar inte att se över reg-
lerna om tillämpningsornzådet för skattetillägg, förutsättningarna för att ta ut
skattetillägg, befrielse av skattetillägg eller beslut om skattetillägg. Ett visst
utrymme för att beakta även andra regler än de om beräkning av skattetillägg
ges dock, eftersom det anges att det i utredningen ska övervägas om följd-
ändringar eller om andra ändringar lc~ävs med anledning av förslagen i utred-
ningen. Tillsättandet av utredningen är ett led i regeringens 10-punl~ts-
program mot skatteflykt. Fakultetsnämndens uppfattning är att uppdraget i
stort har följts av utredningen. Det lämnade förslaget innebär en tydlig
skärpning av reglerna om skattetillägg i det avseendet att skattetillägget i
många fall kommer att bli högre än enligt nu gällande regler. Mot bakgrund
av att förslaget innebär en slcäi~pning av skattetillägget är det Fakultetsnämn-
dens uppfattning att även reglerna om befrielse fiån skattetillägg hade bort
omfattas av direktiven, med hänsyn till för det första att kopplingen till den
undanhållna skatten slopas i förslaget och för det andra den restriktiva till-
lämpningen av nu gällande befrielseregler (se t.ex. HFD 2017 re£ 68), se
vidare nedan.

N~zgot om gällande ~°egler om ber~clkning av slzczttetillägg
Utgångspunkten för de nu gällande reglerna är lite förenklat att slcattetilläg-
get ska beräknas med utgångspunkt från den skatt som inte skulle ha tagits ut
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finns alltså en tydlig koppling till den skattevinst som den skattskyldige
skulle ha gjort i ett sådant fall.

I analysen av nu gällande regler om beräkning av skattetillägg konstateras
det i utredningen att "skattetilläggssystemet får anses ha haft en god allmän-
preventiv effekt och att regelverket uppfattas som en i huvudsak fungerande
sanktion men med lc~itilc mot komplexiteten i beräkningen av skattetillägg,
rättvisan i systemet och förutsägbarheten av skattetilläggets storlek".I I ut-
redningen konstateras det också att nivåerna på skattetillägget nyanserats och
sänkts under årens lopp.2 Det kan mot denna bakgrund enligt fakultetsnämn-
dens uppfattning ifrågasättas om en höjning av den allmänpreventiva effek-
ten i slcattetilläggssystemetbehövs.

Allmänna fr•ccgor•
Av utredningen framgår även att regelverket i stor utsträckning uppfattas
som komplicerat och svårtillämpat.3 Fakultetsnämnden delar den uppfatt-
ningen och välkomnar alla försök att förenkla regler i allmänhet och reglerna
om beräkning av skattetillägg i synnerhet. De målsättningar som uppställs i
direktiven till utredningen, att reglerna slca vara så enkla, tydliga och lätthan-
terliga som möjligt är dock, som också påpekas i utredningen, svåra att för-
ena.`~ Detta förstärks av att en målsättning med en ny metod för att beräkna
skattetillägg också ska vara legitim och rättvis. Enligt fakultetsnämnden är
särskilt förhållandet mellan enkla, tydliga och lätthanterliga regler å ena si-
danoch rättvisa regler å andra sidan särskilt svårt att uppnå. Som utredning-
enpåpekar måste därför enkompromiss mellan de olika målen göras och
Fakultetsnämndens uppfattning är att det är särskilt vilcti~t att reglerna är
legitima och rättvisa. Med hänsyn till att de föreslagna reglerna innebär en
skärpning av skattetilläggets funktion som sanktion är det Falcultetsnämndens
uppfattning att samspelet mellan detta och möjligheterna att besluta om be-
frielse fiånhela eller delar av skattetillägget utreds. Detta är särskilt vil~tigt
med hänsyn till att kopplingen till den undandragna skatten föreslås elimine-
rad (se vidare nedan) och att en konsekvens av detta är att skattetillägget kan
komma att överstiga den skatt som skulle ha undandragits om den oriktiga
uppgiften hade godtagits vid beskattningen.

I det förslag till beräkningsregler som läggs fram i utredningen föreslås att
den nuvarande modellen med den skatt som inte skulle ha betalats (skatte-
vinsten) på grund av en oriktig uppgift som underlag för beräkningen av
skattetillägget avskaffas. I stället föreslås en modell där den oriktiga uppgif-
ten, t.ex. en inte redovisad skattepliktig intäkt, ska utgöra underlag för beräk-
ningen av skattetillägget. Det finns enligt Falcultetsnämnden vissa betänlclig-
heter rörande detta, som påverkar regelverkets legitimitet. Ett exempel på det

1 Uri~edningen s. 193. Se även s. 13 och avsnitt 8.6-8, särskilt s. 139, .
2 Un•edningen s. 142.
3 Uh'edningen s. 141 f.
a Urledningen s. 146 f.

OrganisationsNATnr:
202100-2932



REMISSYTTRANDE 3 (10)

2018-03-08 JURFAK 2017/104

UPPSALA
UNIVERSITET är att skattetillägg för fysiska personer som är låginkomsttagare blir relativt

sett högre än för fysiska personer som är höginkomsttagare iförhållande till
skattevinsten. Skälet till det är att skattevinsten för en höginkomsttagare är
större än för låginkomsttagaren vid progressiv beskattning. Nedanstående
förenklade räkneexempel visar detta.

För en låginkomsttagare som betalar 32 procent kommunalskatt är slcattetill-
lägget enligt dagens regler 8 800 kr om den oriktiga uppgiften uppgår till
100 000 lcr. Enligt de föreslagna reglerna uppgår skattetillägget för lågin-
komsttagaren till 15 OOO lc~. För en höginkomsttagare med en marginalskatt
uppgående till 57 procent uppgår skattetillägget enligt nu gällande regler
22 800 kr och enligt förslaget 15 000 kr.

Detta kan uppfattas som orättvist. Som exemplet visar kommer höginkomst-
tagaren att träffas av ett lägre skattetillägg än enligt dagens regler, medan det
motsatta gäller för låginkomsttagaren. Av utredningen framgår att det har
funnits en medvetenhet om detta i arbetet med att ta fiam förslaget och det
bemöts med argumentet att skattetillägget enligt förslaget kommer att vara
riktad mot överträdelsen eller underlåtenheten som sådan och mindre mot
risken för skattebortfall för det allmänna. Därtill förs det fram att skattetill-
lägget kommer att bli lika stort oberoende av inkomstslag och om den berör-
de är juridisk eller fysisk person eller dödsbo.5 För den låginkomsttagare som
i förhållande till det potentiella skattebortfallet får ett högre skattetillägg än
en höginkomsttagare är det Falcultetsnämndens uppfattning att det är mycket
troligt att låginkomsttagaren kommer att uppfatta detta som orättvist och inte
legitimt.

Ytterligare ett exempel är när ett aktiebolag påförs det föreslagna förhöjda
skattetillägget som utgör 25 procent av underlaget, d.v.s. den oriktiga uppgif-
ten. Med hänsyn till att skattesatsen för aktiebolag är 22 procent kan det kon-
stateras att skattetillägget l ett sådant fall kommer att överstiga den skatte-
vinst som alctiebola~et hade kunnat göra om den oriktiga uppgiften accepte-
rades.

Mot dessa exempel kan emellertid rättviseargument av en annan karaktär
åberopas, nämligen att lika fall ska behandlas lika. I utredningen exemplifie-
ras detta med att två personer med lika hög inkomst ska betala lika hög skatt
eller om de har lämnat identiska oriktiga uppgifter slca de betala lika stora
slcattetillägg.6 Fakultetsnämnden har förståelse för detta, men menar att det
inte är säkert att två personer är i jämförbara situationer enbart på den grun-
den att de har lika hög inkomst eller har lämnat identiska oriktiga uppgifter.
För det första är det oklart vad som avses med identiska oriktiga uppgifter.
Är t.ex. enperson som lämnat en oriktig uppgift avseende en kapitalvinst
som slca beskattas i inkomstslaget kapital jämfört med enperson som lämnat

5 Un~edningen s. 210 f.
6 Un~edningen s. 145.
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jämförbara situationer? En väsentlig skillnad mellan dessa situationer är att
kapitalvinsten har intjänats under lång tid och att det inte är orimligt att anta
att dess storlek har påverkats av t.ex. inflationen. Detta är i princip inte fallet
med tjänsteinkomsten, som är intjänad i anslutning till att den erhålls. Enligt
falcultetsnämnden är dessa två skattskyldiga inte i jämförbara situationer och
det är av den anledningen inte givet att likabehandlingsprincipen är applicer-
bar idet här exemplet.

Sär~sl~ilt om nivån på uttaget av skattetillcigg
När det gäller nivån på uttaget av skattetillägg i ett enskilt fall visar utred-
ningen att den är föremål för olika meningar. I en kvantitativ undersökning
har en majoritet av respondenterna ansett att den generella nivån på skattetill-
lägget är för hög eller alldeles för hög, medan respondenterna i en kvalitativ
undersökning hade i princip motsatt uppfattning. Iden kvantitativa under-
sökningen var respondenterna bl.a. skatterådgivare, revisorer och redovis-
ningskonsulter medan den kvalitativa undersökningen besvarades av tjäns-
temän från Skatteverket.

I utredningen föreslås att nivån på skattetillägget ska vara 15 procent av det
undanhållna beloppet. Det leder till en ökning av skattetilläggen för fysiska
personer som är låginkomsttagare och för aktiebolag. Skattetilläggen på kapi-
talinlcomster kommer också att ölca. Det sistnämnda gäller alla fysiska perso-
ner eftersom skattesatsen är proportionell. Motivet för att höja nivån på skat-
tetillägg för aktiebolag anges i utredningen vara att de stod för nästan 60 pro-
cent av slcattetilläggsbeloppet under beskattningsåret 2014. Någon direkt
motivering av varför skattetillägget slca höjas för gruppen låginkomsttagare
anges egentligen inte. Det som framgår är att den gruppen står för nära 60
procent av sicattetilläggsbesluten. Med anledning av detta är det intressant att
konstatera att aktiebolagen endast står för knappt 25 procent av skattetill-
äggsbesluten, medan låginkomsttagarnas andel av skattetilläggsbeloppet är
omlc~ing 25 procent. För aktiebolagen talar statistiken alltså för att varje en-
slcilt skattetilläggsbeslut innefattar ett beloppsmässigt stort skattetillägg, me-
dan det motsatta gäller för låginkomsttagarna. För aktiebolagen ligger det
därför nära till hands att det förhöjda skattetillägget kommer att aktualiseras i
en inte oväsentlig omfattning. Detta innebär att skattetilläggsnivån för aktie-
bolagen ofta kommer att vara 25 procent och inte den noi~nala nivån om 15
procent. Detta synes inte ha beaktats i utredningen. Falcultetsnämndens upp-
fattning är mot bakgrund av detta att nivån på skattetillägget för aktiebolag
bör utredas vidare och i avvaktan på detta avstyrker Falcultetsnämnden för-
slaget iden delen.

När det gäller låginkomsttagarna visar statistiken i princip det omvända i
jämförelse med aktiebolagen, d.v.s. att nivån på skattetillägget i varje enskilt
beslut är 1åg. Detta är nahuligtvis en lconselcvens av att det nuvarande syste-

~ Utredningen s. 142,
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av skattetilläggen för denna grupp ifiågasättas som orättvist. Även avseende
höjningen för fysiska personer efterlyser Fakultetsnämnden ytterligare utred-
ning och avstyrker i avvaktan på detta förslaget i den delen.

En fråga som inte behandlas i utredningen är nivån på skattetillägget vid
oriktig uppgift i inkomstslaget kapital. Det finns t.ex. inte någon beräkning
av nivån på skattetillägget om det ska motsvara nivån idag.$ Med hänsyn till
att skatten på kapitalinkomster är 30 procent motsvarar en slcattetilläggsnivå
på 12 procent den nuvarande nivån. Även avseende kapitalinkomster innebär
alltså förslaget en slcäipning av skattetillägget. Även detta bör utredas vidare
och Fakultetsnämnden avstyrker även i denna del förslaget i awalctan på att
detta sker.

Den förhöjda nivån
I utredningen föreslås ett förhöjt skattetillägg för situationer när den enskilde
på objektivt iakttagbara omständigheter måste anses brista i noggrannheten i
uppgiftslämningen på ett särskilt flagrant sätt.9 Vad som utgör "ett särskilt
flagrant sätt" är enligt utredningen ett betydande belopp, som definieras som
20 prisbasbelopp (för 20171i1ca med 896 00010,10 respektive när det före-
kommer upprepade oriktiga uppgifter. Upprepade oriktiga uppgifter kan
lämnas under fem år efter det beskattningsår när den första överträdelsen
gjordes. Ytterligare en begränsning är att det måste sloe i samma inkomstslag
eller slcatteslag.11 Det förhöjda skattetillägget föreslås innebära en ökning av
den generella nivån med tio procentenheter, d.v.s. det kommer att tas ut med
25 procent av det undanhållna beloppet. Motivet för nivån anges vara att
skattetillägget skärps för samtliga upplysningsskyldiga vrd enjämförelse
med gällande regler.12 Det konstateras också att det förhöjda skattetillägget
kommer att innebära att skattetillägget höjs mer för vissa grupper av upp-
giftsskyldiga än för andra.13 De uppgiftsskyldiga som drabbas hårdast av
detta är precis som avseende den generella nivån fysiska personer som är
låginkomsttagare och juridiska personer. Även avseende fysiska personers
kapitalinkomster är höjningen väsentlig. Även avseende detta är det Falcul-
tetsnämndens uppfattning att det kan argumenteras för att detta loan uppfattas
som orättvist, jfr ovanstående diskussionen om den föreslagna generella ni-
vån på skattetillägget.

Särslzilt om oriktiga uppgiftet• vid tzllämpnirrg av felpi°isregeln
Som konstaterats ovan kommer skattetilläggen för aktiebolag oftare än för
andra upplysningsslcyldiga att hamna inom den förhöjda nivån, med hänsyn
till att varje enskilt slcattetilläggsbeslut leder till ett beloppsmässigt högt un-

8 Se tabell i urledningen på s. 211.
9 Un~edningen s. 214.
'o Utredningen s. 216.
11 Utredningen s. 218.
12 Uh~edningen s. 219.
13 Uh~edningen s. 219.
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lämpar den s.lc. felprisregeln i 14 kap. 19 § IL och frångår bolagets deklarat-
ionoch höjer den beskattningsbara inkomsten på grund av att prissättningen
mellan företaget och ett annat företag i intressegemenskap med det. Höjning-
en sker ofta med betydande belopp i dessa fall. Noi~rnalt påförs också slcatte-
tillägg. Förutom höjd inkomst och skattetillägg lean förfarandet leda till att
internationell juridisk dubbelbeskattning uppstår, om inte motsvarande juste-
ring sker i den andra inblandade jurisdiktionen. Tillämpningen av 14 kap. 19
§ IL lean naturligtvis vara motiverad. Bedömningen av vad som är en lcoi~rekt
prissättning utifrån felprisregeln är mycket komplicerad och loan vara före-
mål för olika uppfattning, både i förhållandet mellan bolaget och Skattever-
ket och i förhållandet mellan skatteverken i de två stater mellan villca bola-
gets transaktioner har ägt rum. Den prissättning som Skatteverket tillämpar
lean dessutom komma att förändras vid olika förfaranden mellan de inblan-
dade staterna eller genom skiljeförfarande. Tillämpningen av felpi~isregeln är
mycket komplicerad och olika uppfattningar om exempelvis vilken prissätt-
ning som är marknadsmässig i en komplex transaktion, t.ex. avseende unika
immateriella tillgångar, är inte ägnat att förvåna. Enligt Falcultetsnämndens
uppfattning är företagens strävan att betala rätt skatt. När det gäller komplexa
situationer som den här beskrivna menar Falcultetsnämnden att motivet för att
påföra skattetillägg är lägre än i många andra situationer, t.ex. när inkomster
undanhålls helt. Det saknas enligt Fakultetsnämndens uppfattning utredning
avseende möjligheten att differentiera skattetillägget baserat på karaktären av
felet i deklarationen. Detta bör enligt falcultetsnärnndens uppfattning utredas
mer innan förslaget leder till lagstiftning.

Säg°slzilt om redovisning av inkomst i fel inkomstslag
I utredningen föreslås en särskild regel för situationen att en oriktig uppgift
består av att en inkomst har redovisats i fel inkomstslag. Motivet till regeln är
att ett fiillt skattetillägg "skulle te sig som en väl luaftig realotion" i dessa
fall.14 Det oskäliga i att påföra fullt skattetillägg i dessa situationer är enligt
fakultetsnämndens uppfattning uppenbart, eftersom inkomsten inte har un-
danhållits, utan redovisats i deklarationen men i fel inkomstslag.ls Inkomsten
skulle — om felet inte upptäckts —trots allt ha beskattats, men med en lägre
skattesats. Såsom den föreslagna regeln är utformad omfattas felaktigt redo-
visade inkomster mellan samtliga inkomstslag. Den situation som framförallt
avses är rimligtvis när en inkomst felaktigt redovisats som kapitalinkomst i
stället för i inlcomstslagen tjänst eller näringsverksamhet. Skälet för det är
den proportionella skattesatsen i inkomstslaget kapital jämfört med den pro-
gressivabeskattningen itjänst och näringsverksamhet. Emellertid omfattas
även en inkomst som felaktigt hänförts till inkomstslaget tj änst i stället för
till näringsverksamhet och fall när enbart kommunal inlcomstslcatt belastar
förvärvsinkomsten. Av författningskommentaren till den föreslagna bestäm-
melsen anges det avseende dessa situationer att "[o]m skattetillägget inte står

la Uh'edningen s. 246.
15 Jfi• uri•edningen s. 289.
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randelagen tillämpas" samt att "[d]elvis befiielse från skattetillägg bör i ett
sådant fall medges".16 Enligt Falcultetsnämndens uppfattning medför de här
diskuterade situationerna inte någon rislo för annat än obetydliga skattebort-
fall för staten. Av den anledningen avstyrker Falcultetsnämnden införandet av
en generell regel om skattetillägg för situationer när en inkomst hänförts till
fel inkomstslag. Regeln bör enligt fakultetsnämnden enbart gälla för situat-
ioner när en förväivsinlcomst felaktigt redovisas som kapitalinkomst, därtill
enbart i situationer när förvärvsinkomsten träffas av både kommunal och
statlig inkomstskatt. Därtill bör enligt Fakultetsnämndens uppfattning regeln
utesluta andra fall av felaktigt redovisade inkomster från tillämpningen av
reglerna om skattetillägg.

Regeln om felaktigt redovisade inkomster är, sedd i ljuset av författnings-
kommentaren, dessutom oklart utfoi~rnad. I författningskommentaren anges
att paragrafen (förslaget till ny bestämmelse i 49 lcap. 14 § skatteförfarande-
lagen) reglerar "förutsättningarna för beräkningen av skattetillägg om den
oriktiga uppgiften består i att ett belopp [Fakultetsnämndens kursivering] har
hänförts till fel inkomstslag". I bestämmelsen används emellertid uttrycket
inkomst och inte belopp. Någon precisering av vad som avses med inkomst i
detta hänseende finns inte i förslaget. Detta skapar en osäkerhet avseende
tillämpningen av regeln, eftersom uttrycket belopp omfattar både felaktigt
redovisade inkomster och utgifter. Det är fakultetsnämndens uppfattning att
den föreslagna bestämmelsen bör förtydligas i detta hänseende om den in-
förs.

Scirskilt om under•slzottsfallen
Enligt nu gällande regler om beräkning av skattetillägg vid underskottsfall,
d.v.s. när den oriktiga uppgiften leder till ett underskott i tjänst eller närings-
verlcsamhet eller till att underskottet blir större än vad det annars skulle ha
blivit, har skattetillägget beräknats på en fjärdedel av det underskott som, om
den oriktiga uppgiften hade godtagits, felaktigt skulle ha tillgodoräknats den
som lämnat uppgiften. Enligt förslagets regel ska hela minskningen av det
redovisade underskottet som följer av att en oriktig uppgift inte accepteras
vid beskattningen ligga till grund för beräkningen av skattetillägget. Några
skäl för att ha lovar den nuvarande ordningen finns inte, anförs det i utred-
ningen (s. 206). Vidare anförs att det inte är försvarbart med en generell
sanktionslindring ska följa en oriktig uppgift endast p.g.a. att det är fråga om
ett underskott. En fördel med förslaget i denna del är enligt Falcultetsnämn-
dens uppfattning att beräkningen av skattetillägg blir densamma i under-
skottsfall som vid överskottsfall. Beräkningen av skattetillägget ska enligt
förslaget ske det år underskottet uppkommer och inte det år det utnyttjas,
vilket även är fallet enligt nu gällande regler.

16 Uh~edningen s. 290
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beloppet. Beträffande underskott innebär det en ökning av den beloppsmäss-
iga storleken i förhållande till nu gällande regler. Om underlaget för berälc-
ning av skattetillägg uppgår till 1001commer skattetillägg att tas ut med 15.
Enligt nu gällande regler uppgår skattetillägget till 25 procent av 100 multi-
plicerat med 40 procent, d.v.s. 10.17 Denna skärpning måste ses mot balc-
grund av att någon skattevinst normalt sett inte har uppkommit per beräk-
ningstidpunktenoch även att det inte lean fastställas att någon sådan överhu-
vudtaget uppkommer i framtiden, eftersom det förutsätter att den skattslcyl-
dige kommer att ha överskott i verksamheten att kvitta underskottet mot i
framtiden. I ljuset av den restriktiva tillämpningen av reglerna om befrielse
från skattetillägg (se t.ex. HFD 2017 re£ 68) bör det enligt fakultetsnämn-
dens uppfattning ytterligare utredning avseende beräkningen av skattetillägg
i underskottsfallen ske, särskilt i ljuset av möjligheterna till hel eller delvis
befiielse fiån skattetillägg. Fakultetsnämnden tiilstyrlcer dock förslaget i den
meningen att det är lämpligt att samma metod används för beräkningen av
skattetillägg iunderskotts- och överskottsfall, men att det kan vara motiverat
med en lägre procentsats avseende underskottsfallen av de ovan anförda skä-
len.

Siti~crtioner• song inte behandlas i uti°ednzngen
Ett annat exempel är den situation som var föremål för prövning i HFD 2017
ref. 68.18 I målet var det lite förenklat fråga om en situation när fördelning av
inkomst från ett kommanditbolag underkändes av Skatteverket och skatte-
domstolarnaoch en fysisk person som var delägare i kommanditbolaget på-
fördes ett skattetillägg uppgående ti11217 OOO lc~ i en situation när skattevins-
ten på grund av den oriktiga uppgiften obestritt var 170 000 kr. Frågan som
prövades i HFD var om någon befiielsegrund var tillämplig, men detta var
enligt HFD inte fallet. Tillämpningen av dagens skattetilläggsregler kan i en

sådan situation knappast anses vara rättvisa och legitima. Samma situation

skulle kunna uppkomma även med de i utredningen föreslagna reglerna. Mot
bakgrund av detta är det fakultetsnämndens uppfattning att det bör slce en
inventering och analys av andra situationer än de som behandlas i utredning-
en innan förslaget leder till lagstiftning.

Avslutande syr~purrktei°
Det centrala syftet med utredningen har varit att skapa ett beräkningssystem
för skattetillägg som förstärker den allmänpreventiva effekten och leder till

att systemet blir mer legitimt och rättvist. I utredningen görs bedömningen att

I~ Den potentiella fi~amtida skattevinsten på grund av ett på grund av oriktig uppgift för stort

underskott uppgår till underskottet multiplicerat med gällande skattesats, d.v.s. för ett aktie-

bolag till 22 och för en fysisk person i inlcomstslagen tjänst eller näringsverksamhet till mel-

lan 32-57, beroende på var i progressionst~•appan den fysiska personen befinner sig i. I båda

beräkningsexemplen är det fiktiva, för stora underskottet lika ined 100.
18 Målet avgjordes någon dag innan uri~edningen överlämnades till Finansdepartementet och

har av den anledningen naturligtvis inte kunnat beaktas i den.
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UNIVERSITET de föreslagna reglerna uppfyller detta syfte.19 Fakultetsnämnden delar den

uppfattningen avseende den allmänpreventiva effekten, med undantag för
gruppen fysiska personer som är höginkomsttagare, villca i noi~rnalfallet får
ett beloppsmässigt lägre skattetillägg än enligt nu gällande regler. Som Fa-
kultetsnämndentidigare pekat på kan detta uppfattas som orättvist. Avseende
fiågan om systemet blir mer legitimt och rättvist med de nya reglerna för
beräkning är mer olclai~t. En grundläggande skatterättslig princip är att lika
fall ska behandlas lika. Vid en första anblick uppfyller de föreslagna reglerna
detta, eftersom det är det undandragna beloppet som utgör grund för berälc-
ning av skattetillägg och inte den undandragna skatten. Detta beror naturligt-
vis på att skatteuttaget varierar mellan olika skattesubjekt och inkomstslag.

Falcultetsnämndens uppfattning är emellertid att likabehandlingsprincipen
inte uppfylls enbart genom att —idet här fallet —ett uttag av skattetillägg
som är lika stort oberoende av vilket subjekt som slca påföras det och i vilket
inkomstslag som den oriktiga uppgiften har lämnats. Ytterligare en faktor
som måste beaktas är att skattesubjekten måste vara i jämförbara situationer.
Detta har såvitt Fakultetsnämnden lean bedöma inte beaktats vid framtagan-
det av förslagen i utredningen. I utredningen har det vid ett flertal fall pekats
på att skatteuttaget i bolagssektorn har sänkts väsentligt sedan skattetillägget
infördes, med konsekvensen att nivån på skattetillägget också har sjunkit.
Vad som inte beaktas är emellertid att aktiebolagens vinster, i den utsträcic-
ning de delas ut till aktieägarna beskattas ytterligare en gång, med effektiva
skattesatser som kan variera mellan 20-57 procent. Inte heller har utredning-
enbeaktat skälen för att överskott i inkomstslaget kapital beskattas med en i
förhållande till inlcomstslagen tjänst och näringsverksamhet förhållandevis
1åg skattesats beror på att åtminstone kapitalvinster har intjänats under lång
tid under påverkan av förändringar i penningvärdet, t.ex. beroende på inflat-
ion. Det lean alltså finnas skäl för att skatteuttaget är lägre för vissa subjekt
än andra, som beror på faktorer som enligt falcultetsnämndens uppfattning
också bör påverka skattetilläggets nivå för dessa subjekt. Detta gäller t.ex. för
fysiska personer som är låginkomsttagare eller har inkomster i inkomstslaget
kapital. Även al~tiebolagen kan nämnas här. Dessa faktorer innebär att slut-
satsen om rättvisa som utredningen presenterar enligt Fakultetsnämndens
uppfattning inte är möjlig att dra. För att konstatera att det föreslagna berälc-
ningssystemet är rättvist lorävs en mer ingående utredning som beaktar frågan
om olika subjel~t befinner sig i jämförbara situationer. Om det inte är fallet är
det inte motiverat att uttaget av skattetillägg är lika stort och baserat på det
undandragna beloppet. Det är Fakultetsnämndens uppfattning att det är högst
osannolikt att alla subjekt som påförs skattetillägg är i jämförbara situationer.
Mot den bakgrunden loan förslaget inte sägas vara rättvist.

Även när det gäller förslagens påverkan på slcattetilläggssystemets legitimitet
finns det enligt Falcultetsnämndens mening skäl att ifiågasätta slutsatsen att
legitimiteten öloar med de föreslagna reglerna. Den viktigaste falstorn för det

1~ Uh•edningen s. 262.
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UNNERSITET är avsaknaden av koppling till den undandragna skatten. Falcultetsnämnden

är vä1 införstådd med att ett system som både beaktar det undandragna be-
loppet och den undandragna skatten riskerar att bli komplext och svårtilläm-
pat.

Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av docent Jan Bjuvberg i
samråde med professor Magnus Ulväng. Yttrandet har på delegation avgivits
av Juridiska fakultetens dekan s, professor Mattias Dahlberg.

~ ~

Mattias Dahlberg ~
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