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1. Sammanfattning 

Enligt Advokatsamfundet råder det betydande rättssäkerhetsbrister i skatteprocessen. 

Det är därför angeläget att lagstiftningsåtgärder vidtas för att förbättra det regelverk 

som gäller för skattetvister. Reformbehovet innefattar exempelvis de regler som styr 

Skatteverkets handläggning av skatteärenden, men även skatteprocessen i domstol och 

de ytterst begränsade möjligheter som den enskilde har att få ersättning för sina 

ombudskostnader vid en skattetvist. 

Flera av de brister Advokatsamfundet identifierat rör inte bara skatteprocessen isolerat, 

utan även förvaltningsprocessen i allmänhet. Bristerna accentueras emellertid ofta just 

i skattemål enligt vad som utvecklas närmare nedan. Önskvärt hade varit om det 

skatteprocessuella regelverket blev föremål för en genomgripande översyn. I avvaktan 

på en sådan översyn anser Advokatsamfundet att vissa specifika brister som avser 

reglerna för förvaltningsdomstolarnas hantering av skattetvister bör åtgärdas snarast. 
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Mot bakgrund av uppgifter som lämnats av advokater med lång erfarenhet från det 

skatterättsliga området och den analys som Advokatsamfundet har gjort av de regler 

som gäller idag samt hur de tillämpas i praktiken, hemställer samfundet om följande 

författningsändringar i syfte att åstadkomma en mer rättssäker och förutsebar 

skatteprocess. 

a) Det bör införas bestämmelser om förberedande sammanträden och skriftliga 

sammanställningar under handläggningen av skattemål i förvaltningsdomstol. 

b) Kraven på förvaltningsdomstolarna att i skattemål adressera och bemöta 

parternas argumentation samt redovisa hur bevisningen har värderats bör 

skärpas och förtydligas. 

c) En skyldighet för förvaltningsdomstolarna att i skattemål, genom 

ljudupptagning, dokumentera partsutsagor och partsförhör som lämnas vid 

muntlig förhandling bör införas. 

d) Det bör förtydligas i vilka situationer myndighetsföreträdare får höras som 

vittnen i förvaltningsdomstol. 

I avsnitt 2 ges en bakgrund till Advokatsamfundets hemställan. I avsnitt 3 lämnas en 

översiktlig redogörelse för de bestämmelser som reglerar förfarandet i skatteprocesser, 

Skatteverkets utredningsansvar, de bevisrättsliga principerna i skattemål och 

domstolarnas utredningsansvar. Advokatsamfundets förslag på sådana ändringar som 

behövs för att åstadlcomma en mer rättssäker och förutsebar skatteprocess finns i 

avsnitten 4-7. 

2. Bakgrund 

Skattelagstiftningen har ett mycket brett tillämpningsområde och träffar på ett eller 

annat sätt i princip alla människor, företag och ett sto1t antal andra rättssubjekt i 

samhället. Det ankommer på den skattskyldige att i bl.a. ingivna deklarationer själv 

bedöma frågor om egen beskattning och det är den skattskyldige som har det primära 

ansvaret för utredningen genom skatteförfarandelagens (2011:1244), SFL, 

bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Den skattskyldige väntas som regel själv kunna 
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föra talan hos Skatteverket och i förvaltningsdomstol och saknar ofta ombud i 

processen, även i fall där ärendet är komplicerat och/eller gäller betydande belopp. 

Samtidigt är skattelagstiftningen många gånger mycket komplicerad och skattemålen 

innehåller inte sällan såväl omfattande som svåröverskådligt processmaterial. Särskilt 

framträdande blir detta om Skatteverket har företagit en revision. Härtill kommer att 

överträdelser av reglerna beivras förhållandevis hårt och kan leda till långtgående 

konsekvenser för den enskilde med inslag av straffansvar såsom skattetillägg och 

avgiftstillägg. Begångna fel kan även komma att läggas till grund för åtal för skattebrott 

eller annat brott med åtföljande risk för fängelse eller böter. 

Av dessa skäl är det synnerligen viktigt att skattelagstiftningen och skatteprocessen är 

tydlig, rättssäker och förutsebar. 

I den rättspolitiska debatten har under lång tid, genom bl.a. debattartiklar, 

publikationer av olika näringslivsorganisationer och seminarier, riktats kritik inte bara 

mot Skatteverkets hantering av skatteärenden utan också mot domstolarnas hantering 

av skattetvister. Missnöjet har varit utbrett. 

I syfte att få ett samlat grepp om problematiken genomfördes den 11 juni 2018 en 

paneldiskussion under ett seminarium anordnat av Advokatsamfundet och stiftelsen 

Rättvis skatteprocess med deltagare från Sveriges domstolar, Advokatsamfundet och 

Skatteverket. Seminariet föregicks av en undersökning som stiftelsen Rättvis 

skatteprocess låtit göra bland advokater, bilaga 1.1 Undersökningen visade på ett lågt 

förtroende för domstolarnas hantering av skattetvister. 

Av undersökningen framgår bl.a. att endast 12 procent av de tillfrågade advokaterna 

ansåg förvaltningsdomstolarna opartiska, medan 61 procent upplevde dem som 

partiska. Jämförelsevis ansåg endast 7 procent av tillfrågade advokater som processar i 

andra domstolar dessa som partiska. Vidare ansåg hela 69 procent av advokaterna som 

processar i skattemål att domar och beslut inte är tillräckligt motiverade och 65 procent 

att målen inte blir tillräckligt utredda. 

1 https://www.rattvisskatteprocess.se/wp-content/uploads/2018/o5/Processen-i-skattem%C3%Ash805o8.pdf 
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Vid seminariet togs ett gemensamt initiativ av Advokatsamfundet, Kammarrätten i 

Stockholm och Skatteverket att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta för en 

bättre samsyn i de olika delarna av skatteprocessen. Gruppens arbete utmynnade i 

rapportenÄtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål -

ökad samsyn mellan inblandade parter (Processrapporten), bilaga 2. 

Processrapporten publicerades den 5 juni 2019 och belyser ett flertal brister i 

hanteringen av skattemål, identifierar ett antal förbättringsområden samt innehåller 

tips och råd till inblandade aktörer att användas vid behov. 

Enligt Advokatsamfundet är Processrapporten ett viktigt steg på vägen till en förbättrad 

skatteprocess. Det finns också uppgifter om att den lett till positiva effekter när den 

använts i enskilda mål, vilket tyvärr verkar förekomma allt för sällan. 

Advokatsamfundet konstaterar emellertid att behovet av ökad rättssäkerhet inom 

skatteprocessen sträcker sig över ett bredare område än de stora och komplicerade mål 

som Processrapporten tar sikte på. Samfundet gör också bedömningen att förtroendet 

för skatteprocessen bland advokater inte har ökat nämnvärt sedan Processrapporten 

togs fram. Processrapporten har således inte haft önskad och avsedd effekt. Vidare är 

flera av de rättssäkerhetsproblem inom skatteprocessen som föreligger av sådan art att 

de inte låter sig lösas enbart genom praktiska tips och råd till bl.a. 

förvaltningsdomstolarna. 

Mot den angivna bakgrunden anser Advokatsamfundet det nödvändigt att inkomma 

med denna hemställan i syfte att åstadkomma en mer rättssäker och förutsebar 

skatteprocess. 

Hemställan har tagits fram i nära samarbete med Advokatsamfundets arbetsgrupp för 

skattefrågor som består av ett antal advokater med mycket lång erfarenhet av skatterätt 

och skatteprocesser. Bland arbetsgruppens medlemmar finns advokater som var med 

och tog fram Processrapporten. 
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3. Allmänt om skatteprocessen i förvaltningsdomstol, Skatteverkets 
utredningsansvar, de bevisrättsliga principerna och domstolarnas 
utredningsansvar 

3.1. Allmänt om skatteprocessen i förvaltningsdomstol 

En återkommande synpunkt från advokater verksamma inom det skatterättsliga 

området är att den enskilde i skatteprocessen har svårt att veta vilka delar av 

processmaterialet domstolen kommer att lägga vikt vid i sin bedömning och att 

domstolarnas avgöranden allt för ofta grundar sig på omständigheter som inte har 

åberopats av parterna. Att så blir fallet kan delvis bero på utformningen av 30 § 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. Där anges att rättens avgörande ska grundas 

på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt har förekommit i målet. Rätten är 

enligt bestämmelsen i sitt avgörande alltså inte begränsad till det som parterna har 

åberopat till stöd för sin talan. Inte heller är rätten begränsad till de omständigheter 

och den bevisning som Skatteverket lagt till grund för det överldagade beslutet. Hos 

domstolen väckt talan får dock, enligt vad som anges i 67 kap. 31 § SFL, som 

huvudregel inte ändras. 

Enligt Advokatsamfundets bedömning synes problemet ha flera förldaringar, utöver 

den nämnda utformningen av 30 § FPL. Det handlar i många fall om bristande eller 

otydlig processledning från domstolarnas sida, men också om att intentionerna bakom 

införandet av den s.k. tvåpartsprocessen inte beaktas i tillräcldig utsträckning och att 

nuvarande lagstiftning inte är tillräcldigt tydlig i fråga om hur officialprincipen ska 

tillämpas. Den angivna problematiken blir ofta påtaglig i mer komplicerade mål, och i 

allra högsta grad accentuerad om beslutet i fråga inte kan överprövas utan att 

prövningstillstånd meddelas. 

Den nuvarande lagstiftningen, och hur den tillämpas, medför sammanfattningsvis en 

betydande rättsosäkerhet och brister i fråga om förutsebarhet. 

3.2. Skatteverkets utredningsansvar 

Enligt 40 kap. 1 § SFL ska Skatteverket se till att ett ärende blir tillräcldigt utrett. För 

att så ska kunna ske finns i SFL ett antal bestämmelser enligt vilka den som ärendet 

gäller har att medverka i Skatteverkets utredning genom att lämna begärda uppgifter 

och handlingar. Om vederbörande inte frivilligt besvarar ställda frågor eller inte 

översänder begärda handlingar har Skatteverket som regel möjlighet att kräva in svar 
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och handlingar genom förelägganden. Sådana kan kombineras med vite. Till detta 

kommer regler om bevissäkring och att Skatteverket har möjlighet att besluta om 

revision av bl.a. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt 

bokföringslagen. Sammantaget har Skatteverket betydande maktbefogenheter för att 

säkerställa att ett ärende blir tillräcldigt utrett. 

Utredningsskyldigheten är kopplad till Skatteverkets skyldighet att i meddelade beslut 

se till att dessa är tydligt motiverade. I Processrapporten framhålls på s. 6 under 

rubriken Vad parterna kan göra att Skatteverkets beslut ska vara tydligt motiverade 

och att det av dessa ldart bör framgå varifrån de uppgifter som ligger till grund för 

beslutet kommer. Besluten ska således, enligt vad som uttrycldigen anges i 

Processrapporten, vara "självbärande med tydliga motiveringar". 

Utgångspunkten vid överldagande av beslut meddelade av Skatteverket är således att 

besluten ska vara så tydliga, och grunda sig på så noggrann utredning, att de utan några 

kompletteringar låter sig överprövas av domstol. Så enkelt är det dock inte i praktiken. 

En anledning till detta kan exempelvis vara att den beslutet gäller i sitt överldagande 

kompletterar sin talan med nya argument och ny bevisning. En annan anledning kan 

vara att ldaganden påtalar att det i beslutet finns omständigheter och/ eller bevisning i 

ärendet som Skatteverket inte har beaktat. Det senare är fallet i synnerhet när det 

handlar om mer komplicerade skatteärenden i vilka det företagits en omfattande 

utredning och ett flertal frågor aktualiserats. 

3.3 . De bevisrättsliga principerna 

Skatteverkets och skattebetalarnas respektive utredningsskyldigheter ska även ses mot 

bakgrund av de regler och normer som gäller vid bevisprövningen. Huvudreglerna är i 

detta avseende att bevisbördan för inkomstposter ligger på Skatteverket medan 

bevisbördan för avdragsposter ligger på skattebetalaren. När det gäller efterbeskattning 

samt frågor som påförande av skattetillägg ligger bevisbördan alltid på Skatteverket. 

Beviskraven innebär som regel, när det gäller såväl inkomst- som avdragposter, att 

Skatteverket respektive skattebetalaren har att göra sin uppfattning sannolik. Är det 

fråga om efterbeskattning eller påförande av skattetillägg har verket att lägga fram 

utredning som ldart visar att det finns förutsättningar för den efterbeskattning liksom 

det skattetillägg som verket anser att skattebetalaren i fråga bör påföras. 
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3.4. Förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar 

Processen i förvaltningsdomstolarna har, sedan förvaltningsprocesslagen infördes, 

förändrats i många avseenden och är sedan mitten av 90-talet en tvåpartsprocess där 

den enskilde nästan alltid har en myndighet som motpart. Dessförinnan hade den 

enskilde oftast ingen motpart annat än i vissa måltyper så som taxeringsmål, 

körkortsmål och socialförsäkringsmål. 

Som skäl för införandet av en tvåpartsprocess anfördes bl.a. att domstolen på så sätt 

avlastas en del av arbetet för att sakfrågorna i målet blir tillräckligt utredda och att 

behovet av aktivitet från domstolens sida minskar när det gäller att skaffa in utredning i 

målet. Detta framhölls som en fördel eftersom det annars finns en uppenbar risk att en 

domstol som i ett enpartsärende självmant inhämtar utredning i målet kan komma att 

uppfattas som partisk, särskilt om utredningen visar sig vara till nackdel för den 

enskilde. Vidare angavs att tvåpartsprocessen också kan öka den enskildes förståelse 

för sakomständigheterna i målet genom att beslutsmyndigheten bemöter överklagandet 

(Prop. 1995/96:22 s. 78). 

Införandet av tvåpartsprocessen medförde emellertid ingen ändring av reglerna 

rörande förvaltningsdomstolarnas bundenhet till omständigheterna i målet. Rättens 

avgörande av mål ska enligt 30 § FPL alltjämt grundas på vad handlingarna innehåller 

och vad i övrigt förekommit i målet. Denna bestämmelse har nära koppling till 8 § FPL, 

som uttrycker den så kallade officialprincipen och preciserar förvaltningsdomstolarnas 

utrednings ansvar. 

Enligt grundregeln i 8 § FPL första stycket ska domstolen se till att målet blir så utrett 

som dess beskaffenhet kräver. De två tilläggsreglerna i andra och tredje styckena 

konkretiserar domstolens utredningsansvar och därmed också rättens processledande 

verksamhet. Den första tilläggsregeln innebär att rätten genom frågor och påpekanden 

ska verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina 

framställningar. Den andra tilläggsregeln innebär att rätten ska se till att inget onödigt 

förs in i målet och att överflödig utredning får avvisas. I detta sammanhang är det den 

första tilläggsregeln som är av intresse. 

För tvistemål, brottmål och domstolsärenden i allmän domstol gäller bestämmelser 

som i fråga om utredningsansvaret i stort sett stämmer överens med bestämmelsen i 

8 § FPL (43 kap. 4 § andra stycket och 46 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken och 
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12 § lagen [1996:242] om domstolsärenden). Terminologiskt talar man i allmän 

domstol dock sällan om domstolens utredningsskyldighet utan betecknar i stället detta 

som materiell processledning (Ds 2010:17 s. 140). 

I de ursprungliga förarbetena till 8 § FPL påpekades att det i stor utsträckning måste 

ankomma på parterna att själva skaffa fram utredningen. Rättens initiativ bör i 

utredningshänseende normalt ha den formen att rätten ger part besked om att dennes 

talan bör kompletteras. Vidare uttalades att det av gammalt har ansetts att detta ansvar 

sträcker sig olika långt i olika mål och att någon ändring härvidlag inte var avsedd vid 

införandet av FPL. I förarbetena berördes även hur uppfattningen om rättens 

objektivitet och opartiskhet kan påverkas av hur den processledande uppgiften utförs. 

För att rättens objektivitet och opartiskhet inte ska ifrågasättas bör processledningen 

ske fullt öppet i förhållande till den vägleddes motpart och inriktas främst på 

uppenbara brister och förbiseenden i den enskildes talan (Prop. 1971:30 Del 2 s. 529 f.). 

Frågan om förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar har efter det att FPL infördes 

varit föremål för överväganden vid ett flertal tillfällen (bl.a. i SOU 1991:106 Del As. 

512-540 och Ds 2010:17 s. 137 ff.). Den sistnämnda utredningen ledde fram till att 

domstolens utredningsansvar förtydligades något genom att det i 8 § FPL - såsom 

angivits ovan - numera föreskrivs dels att rätten genom frågor och påpekanden ska 

verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina 

framställningar, dels att rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet. 

I den proposition som låg till grund för tilläggen i 8 § FPL angav regeringen att 

domstolens utredningsansvar innebär att se till att målet är klart för avgörande genom 

att utredningen är fullständig. Det betonades att utredningsansvaret inte syftar till att 

uppnå en viss utgång eller att hjälpa en part att nå framgång. Vidare ansåg regeringen 

att det fanns skäl att ytterligare förtydliga parternas roller på så sätt att det utt1yckligen 

ska framgå att det i första hand är parterna som själva ska läka eventuella brister i sina 

framställningar (Prop. 2012/13:45 s. 115). 

Nämnda förarbetsuttalanden understryker alltså förvaltningsdomstolarnas objektiva 

och opartiska roll samt att processledningens syfte inte är annat än att utredningen ska 

bli så fullständig att målet går att avgöra. 
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I Processrapporten betonas på s. 8 att en aktiv processledning effektiviserar 

handläggningen och kommuniceringen samt skapar förutsättningar för att rikta in 

handläggningen på de tvistiga frågorna. Enligt vad Advokatsamfundet erfar är en sådan 

processledning dock sällan förekommande. 

Frågan om officialprincipens tillämpning kompliceras dessutom ytterligare genom att 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i sin praxis pekar ut flera situationer där 

officialprincipen ska tillämpas på särskilda sätt. I mål om offentlig upphandling ska 

principen exempelvis tillämpas med försiktighet eftersom dessa mål i princip gäller 

ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidlrnre (RÅ 2009 ref. 69) och i fråga 

om skattemål har HFD uttalat att frågan om huruvida eftertaxering kan ske endast ska 

bedömas med beaktande av den av det allmänna anförda grunden härför (RÅ 1987 ref. 

97). Även i andra avgöranden i skattemål har HFD anpassat sin prövning till hur 

Skatteverket utformat sin talan och den utredning som presenterats i målet (set.ex. RÅ 

1992 ref. 21). 

Enligt Advokatsamfundet skulle en genomgripande översyn av bestämmelserna som 

reglerar rättens utredningsansvar (officialprincipen) och processledning vara 

välkommen. Vid en sådan kan bl.a. övervägas om det bör införas mer detaljerade 

bestämmelser rörande utredningsansvaret för vissa måltyper, exempelvis genom regler 

i SFL och lagen om offentlig upphandling (2016:1145). På så sätt skulle den praxis som 

växt fram avseende officialprincipens tillämpning i olika måltyper kunna kodifieras och 

fö1tydligas med ökad förutsebarhet som följd. 

I avvalctan på en sådan översyn finns emellertid betydligt mindre ingripande 

lagändringar som relativt enkelt skulle kunna genomföras, och som skulle leda till en 

mer rättssäker och förutsebar skatteprocess. De förslag till ändringar som redogörs 

närmare för i avsnitt 4 är enligt Advokatsamfundets mening av sådant slag. Underlag 

för ett genomförande av förslagen återfinns också i stor utsträckning i de utredningar 

för vilka redogörelser lämnas i denna hemställan. Dessa bör därför kunna genomföras 

förhållandevis snabbt. 

Som framgår nedan är de flesta förslag som omfattas av hemställan sådana att de skulle 

kunna införas för förvaltningsprocessen generellt. Advokatsamfundet väljer dock att 

inrikta hemställan särskilt på skatteprocessen, eftersom detta är det rättsområde där 

problematiken får betraktas som mest framträdande. 

9/20 



4. Förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar 

Advokatsamfundet hemställer om att det införs bestämmelser om förberedande 

sammanträden och shiftliga sammanställningar under handläggningen av skattemål i 

förvaltningsdomstol. 

Grundläggande för ett rättssäkert domstolsförfarande, och för att de krav på en rättvis 

rättegång som uppställs enligt artikel 6.1 i Europakonventionen ska anses uppfyllda, är 

att domstolens avgörande inte grundar sig på annat material än sådant som båda parter 

haft tillfälle att yttra sig över. Domstolens avgörande får inte komma som en 

överraskning för de iblandade. 2 

Som anges ovan är det emellertid ofta svå1t för den enskilde i skatteprocessen att veta 

vilka omständigheter i processmaterialet som domstolen kommer att lägga vikt vid i sin 

bedömning. Överklagade skattebeslut avslås ibland med grund i omständigheter som 

förvisso finns i processmaterialet, men som inte legat i fokus vid Skatteverkets beslut . 

. Det förekommer också att domstolarna avslår den enskildes överklagande med 

hänvisning till att en viss sakomständighet inte är bevisad, trots att Skatteverket inte 

bestridit omständigheten. Att dessa problem är särskilt framträdande i skattemålen 

beror sannolikt på att skattetvisterna ofta är komplicerade och på att målen innehåller 

ett omfattande processmaterial. 

Enligt Advokatsamfundets uppfattning skulle denna problematik i stor utsträckning 

kunna lösas genom en tydligare och aktivare processledning från domstolarnas sida; en 

processledning som ger parterna en tydlig bild av hur domstolen uppfattat 

tvistefrågorna redan innan målet avgörs. Eventuella oklarheter och ofullständigheter 

blir på så sätt också hanterade. Parterna får därmed bättre möjlighet att komplettera 

sin talan samt inrikta denna mot vad domstolen anser är frågorna i målet, vilket 

effektiviserar processen. 

Tre viktiga och välfungerande verktyg för domstolarnas processledning i detta avseende 

är riktade förelägganden, förberedande sammanträden och skriftliga 

sammanställningar. Dessa verktyg används regelmässigt och ofta framgångsrikt i 

tvistemålsprocessen i de allmänna domstolarna. De nämns också i Processrapporten 

2 Se t.ex. Europadomstolens dom den 13 oktober 2005 i målet Clinique des Acacias m.fl. mot Frankrike och Hans 
Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (Version 5, JUNO), kapitel 9, under rubriken 6-4. 
Kontradiktoriskt förfarande med däri angivna hänvisningar. 
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som åtgärder som förvaltningsdomstolarna vid behov bör överväga att använda (s. 8 

och 12) . 

Förslag om att bestämmelser gällande förberedande sammanträden och skriftliga 

sammanställningar under handläggningen bör införas i förvaltningsprocessen har 

också tidigare lagts fram i betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen 

och specialisering för slcattemål (SOU 2014:76) . 

När det gäller förberedande sammanträden anges i betänkandet bl.a. följande (s. 129 

ff.). 

Målen i allmän förvaltningsdomstol blir alltmer omfattande och komplexa. Detta gäller 

särskilt skattemål men även andra mål somt.ex. mål enligt lagen om offentlig upphandling 

och socialförsäkringsmål. Dessa faktorer i kombination med ökade krav på skyndsamhet och 

effektivitet gör att det blir allt viktigare för domstolen att få parternas ståndpunkter noggrant 

preciserade och att reda ut vad som egentligen ska prövas. I kontakter med företrädare för 

Skatteverket och ombud har framkommit uttalade önskemål om tydligare processledning. 

Ett sätt att genomföra detta är att domstolarna oftare håller förberedande sammanträden. 

Ett förberedande sammanträde kan också kompletteras med efteiföljande skriftlig 

kommunikation och resultatet kan bli att en muntlig förhandling blir överflödig. 

Bestämmelsen i 9 § FPL innehåller redan i dag en möjlighet till förberedande muntlig 

förhandling i och med att muntlig förhandling kan hållas om det skulle främja ett snabbt 

avgörande. I domstolarnas svar i den enkät som utredningen genomfört samt enligt 

information från företrädare för Skatteverket och ombud framgår dock att denna möjlighet 

utnyttjas sparsamt av de allmänna förvaltningsdomstolarna i dag. Det har emellertid också 

framkommit att när möjligheten till förberedande muntlig förhandling har använts så har det 

i de flesta fall påverkat målets handläggning på ett positivt sätt. Utredningens bedömning är 

att processledning genom förberedande sammanträden är ett viktigt redskap för att 

åstadkomma en effektiv handläggning i de allmänna förvaltningsdomstolarna och att det bör 

användas i väsentligt större utsträckning än vad som sker i dag. Mot denna bakgrund finner 

utredningen att det vore värdefullt om möjligheten att hålla ett förberedande sammanträde 

tydliggörs och preciseras i förvaltningsprocesslagen. 

Flera remissinstanser tillstyrkte förslaget, men någon lagändring genomfördes aldrig. 

Som skäl för att ingen ändring behövdes angavs sammanfattningsvis att det redan 

enligt gällande bestämmelser finns möjlighet att hålla förberedande sammanträde och 

att det saknas skäl att förtydliga denna möjlighet (Prop. 2017/18:279 s. 40 f.). 
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Advokatsamfundet - som delar de bedömningar som görs i betänkandet - konstaterar 

att möjligheten till förberedande sammanträde fortfarande används av 

förvaltningsdomstolarna i mycket begränsad utsträckning, även om möjlighet att hålla 

sådant finns med stöd av befintlig lagstiftning. Detta trots att behov ofta föreligger och 

att ett förberedande sammanträde som regel påverkar handläggningen positivt och 

underlättar för rätten att upprätthålla kraven i 8 § FPL om att rätten genom frågor och 

påpekanden ska verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i 

sina framställningar. 

Gällande slG"iftliga sammanställningar under handläggningen anges i SOU 2014:76 

bl.a. följande (s. 131). 

Utredningen kan se flera fördelar med att arbeta på detta sätt med den materiella 

processledningen. I ett komplicerat mål kan det vara värdefullt att domstolen upprättar en 

sammanställning av parternas ståndpunkter och tillställer parterna den för yttrande. 

Parterna får då en bild av hur domstolen har uppfattat målet och får en bättre möjlighet att 

komplettera sin talan. Domstolen kan dessutom i en sådan sammanställning genom frågor 

och påpekanden verka för att paiterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina 

framställningar. 

Som exempel på komplicerade mål där skriftliga sammanställningar skulle kunna vara 

aktuella angavs särskilt just större skattemål där sakförhållandena är komplexa och den 

skriftliga utredningen omfattande (SOU 2014:76 s. 132). Några bestämmelser om 

skriftliga sammanställningar under handläggningen infördes dock aldrig och förslaget 

behandlades heller inte vidare i förarbetena (Prop. 2017/18:279). 

Advokatsamfundet instämmer i det som anges i betänkandet avseende både 

förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar. Som 

Advokatsamfundet ser det skulle tydliga bestämmelser gällande muntliga 

förberedelser, slG"iftliga sammanställningar och ökat utnyttjande av riktade 

förelägganden tvinga domstolarna till en mer aktiv processledning. Detta skulle i sin 

tur gynna rättssäkerheten och effektiviteten i processen, inte enbart genom att 

parternas respektive talan ldargörs vid fall av otydligheter eller ofullständigheter, utan 

också för ldargörande av parts inställning till väsentliga frågor framförda av en av 

parterna, men där motparten i skriftväxlingen inte har bemött dessa. När det gäller den 

senare frågan erfar Advokatsamfundet att det är vanligt förekommande att 

Skatteverket inte bemöter väsentliga invändningar från den ldagande. 
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Sammanfattningsvis anser Advokatsamfundet att det finns starka skäl att genomföra de 

förslag som lämnas i SOU 2014:76 och hemställer därför om att det införs 

bestämmelser om förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar under 

handläggningen av mål i förvaltningsdomstol. 

Eftersom behovet av förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar 

förefaller vara mest framträdande i skatteprocessen, kan ett alternativ till betänkandets 

förslag om ändring av FPL vara att införa bestämmelserna i SFL. Det skulle i så fall 

lämpligen kunna ske i 67 kap. SFL under rubriken som avser handläggning vid 

domstol. 

Vid införandet av regler om förberedande sammanträden kan enligt Advokatsamfundet 

även övervägas att införa tydliga bestämmelser om riktade förelägganden, som ett 

alternativ eller komplement till förberedande sammanträden. 

5. Transparenta och tydligt motiverade skäl för dom och beslut 

Advokatsamfundet hemställer om att kraven på förvaltningsdomstolarna att i 

skattemål adressera och bemöta parternas argumentation samt redovisa hur 

bevisningen har värderats skärps och förtydligas. 

Att domstolarnas avgöranden är transparenta och tydligt motiverade är centralt ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv, dels då det visar att domstolen tagit parternas argument i 

beaktande, dels då parterna ges en bättre möjlighet att förstå utgången i målet och hur 

bevisningen har värderats. Av Europadomstolens praxis framgår att det måste finnas 

domskäl som gör det klart för parterna att domstolen tagit ställning till deras yrkanden 

och invändningar för att kraven på en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 

Europakonventionen ska anses uppfyllda.3 Tydligt formulerade skäl för avgörandet kan 

vidare antas minska överklagandefrekvensen, göra parternas överklaganden mer 

stringenta samt bidra till praxisbildningen genom att det blir tydligt vilka frågor rätten 

prövat. 

Enligt advokater verksamma inom det skatterättsliga området är dessvärre 

förvaltningsdomstolarnas dom- och beslutsskäl ofta är bristfälliga. Synpunkterna avser 

framförallt att parternas argument inte blir återgivna och bemötta i domen och att 

3 Se Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (Versions, JUNO), kapitel 9, under rubriken 6.13 
Krav på domskäl, med däri angivna hänvisningar. 
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domstolarna inte gör någon tydlig redovisning av bevisfrågorna i målet eller hur 

bevisningen har värderats. Advokatsamfundet vill framhålla att domstolarna i sina 

avgöranden, i vart fall i skattemål, i allt större utsträckning har börjat redovisa vilka 

bevisrättsliga normer som gäller i målet, dvs. lämna en redovisning av vem som har 

bevisbördan avseende den tvistiga frågan samt vilka bevislffav som gäller. Det är 

positivt och ligger i linje med vad som anges i Processrapporten (s. 16). Enligt 

Advokatsamfundets uppfattning lämnar tyvärr domstolarna i alltför begränsad 

utsträckning en öppen och tydlig redovisning rörande hur normerna i fråga har 

tillämpats på den i målet relevanta bevisningen. I denna del finns enligt samfundets 

mening utrymme för betydande utveckling. 

Även inom ramen för tidigare lagstiftningsärenden har konstaterats att 

förvaltningsrätterna behöver bli bättre på att redogöra för bevisfrågorna i målen (se 

t.ex. SOU 2014:76 s. 135). Att brister finns i detta avseende är alltså ingen nyhet utan 

ett förhållande som varit känt under många år. 

Frågan gällande beslutsmotiveringar har också tagits upp i Processrapporten. På s. 16 

anges att domstolen bör bemöta parternas argumentation eftersom det är viktigt för 

parterna att det av beslutet framgår hur argumentationen har bedömts. Det anges 

också att parternas "argument och bevisning bör bemötas på något sätt, så att det står 

klart.för parterna att domstolen har tagit del av allt det som parterna har uppfattat 

som viktigt och relevant i målet". Vidare anges att domstolarna bör ange om det är 

oklart hur en fråga ska bedömas rättsligt och att det bör lämnas en redogörelse för hur 

bevisningen har värderats (s. 17). Även bevisning som inte anses ha relevans bör 

redovisas så att parterna får insikt i hur domstolen har resonerat. 

I Processrapporten lyfts även fram att domstolarnas underhandsbeslut vanligtvis inte 

motiveras närmare. I rapporten framhålls dock att det i vissa fall krävs en närmare 

motivering, även i fråga om sådana beslut (s. 9). Som exempel anges beslut om varför 

domstolen anser det onödigt med en muntlig förhandling eller att åberopad bevisning 

är överflödig. Som Advokatsamfundet ser det ger uttrycket "i vissa fall" intryck av att 

underhandsbeslut endast undantagsvis behöver motiveras. En sådan tillämpning anser 

samfundet emellertid är alltför inskränkt om underhandsbeslutet är av stor betydelse 

för någon av parterna. 
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Advokatsamfundet anser mot den angivna bakgrunden, liksom det förhållandet att 

domstolarna generellt sett inte förefaller efterkomma vad som anges i 

Processrapporten, det vara både motiverat och angeläget att åtgärder vidtas för att 

inskärpa vikten av att förvaltningsdomstolarna öppet och klart redovisar skälen för sina 

avgöranden. Detta gäller framförallt för bevisvärderingen, men självfallet också andra 

viktiga frågor som hur gällande materiella regler ska förstås. Beslutsmotiveringarna 

behöver anpassas till omständigheterna i varje enskilt mål. I den utsträckning parterna 

är överens är kravet på beslutsmotiveringen självfallet mindre än i de frågor där 

parterna står långt ifrån varandra. Det av Advokatsamfundet framställda kravet på en 

öppen och tydlig beslutsmotivering ligger i linje med vad som uttrycks i 

Processrapporten. 

Som jämförelse hänvisar Advokatsamfundet till att det för allmän domstol föreskrivs 

att domen ska ange domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet (17 kap. 7 § 

femte punkten och 30 kap. 5 § femte punkten rättegångs balken). För 

förvaltningsdomstolarnas del föreskrivs enbart att det av avgörandet ska framgå de skäl 

som bestämt utgången (30 § andra stycket FPL). Det finns i förvaltningsprocessen 

alltså inte något uttryckligt krav på att rätten redovisar varför den ansett en viss 

omständighet bevisad eller icke bevisad. Enligt Advokatsamfundet saknas det 

anledning att upprätthålla denna skillnad. 

Ett argument som ibland förs fram i detta sammanhang är att bevisfrågorna i 

förvaltningsrättsliga mål inte är särskilt framträdande och att det av det skälet inte 

finns anledning att ställa samma krav på förvaltningsdomstolarna som på de allmänna 

domstolarna. Enligt Advokatsamfundets bedömning kommer dock ett krav på 

förvaltningsdomstolarna om ökad tydlighet i meddelade beslut inte leda till någon 

nämnvärt ökad arbetsbörda när sakläget är ostridigt eller målet rör ren 

rättstillämpning. Samtidigt skulle en bestämmelse av detta slag på ett betydande sätt 

stärka rättssäl<:erheten i mål där bevisfrågorna har en central betydelse för utgången, 

såsom är fallet i många skattemål. 

Advokatsamfundet hemställer mot den bakgrunden om skärpta krav på 

förvaltningsdomstolarna att i skattemål adressera och bemöta parternas argumentation 

samt redovisa hur bevisningen har värderats. 
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En sådan bestämmelse skulle kunna föras in i 67 kap. SFL, alternativt som ett tillägg till 

30 § FPL. Det senare skulle givetvis innebära att regeln fick tillämpning i 

förvaltningsprocessen i stort. 

Enligt Advokatsamfundet finns i detta sammanhang även anledning att överväga om 

bestämmelsen i 13 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol -

som bl.a. föreskriver att parternas yrkanden och invändningar ska anges i meddelade 

domar och beslut - bör föras över till FPL. Detta skulle understryka vikten av tydligt 

utformade avgöranden och därigenom ytterligare markera den förstärkning av 

rättssäkerheten som är behövlig. 

6. Förvaltningsdomstolarna bör genom ljudupptagning dokumentera utsagor 
som lämnas inför rätten av parterna i målet 

Advokatsamfundet hemställer om att en skyldighet för förvaltningsdomstolarna att i 

skattemål genom ljudupptagning dokumentera partsutsagor och partsförhör som 

lämnas vid muntlig förhandling tas in i författning. 

Av 9 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol följer att förhör 

med vittne eller sakkunnig ska dokumenteras genom en ljudupptagning. 

I samband med muntlig förhandling i förvaltningsdomstol ska alltså eventuella 

vittnesförhör spelas in, vilket gör det möjligt för kammarrätten att vid en överprövning 

ta del av vad som sagts vid förhöret. Vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol 

ges emellertid normalt därtill både klaganden och motparten möjlighet att framföra sin 

syn på frågorna som är föremål för prövning och det förekommer att såväl parterna 

som domstolen ställer frågor på ett sådant sätt att det blir fråga om ett slags partsförhör 

eller partsutsagor. Dessa delar av den muntliga förhandlingen spelas som regel inte in. 

Något hinder mot detta finns förvisso inte, men samtidigt saknas bestämmelser om att 

så ska ske och även reglering om hur överinstansen ska förhålla sig till en sådan 

inspelning. Enligt Advokatsamfundet utgör detta en brist ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Eftersom inspelningen i förvaltningsrätten normalt begränsar sig till vittnesförhör har 

kammarrätten inte möjlighet att ta del av samma underlag som förvaltningsrätten tagit 

del av vid den muntliga förhandlingen. Informationen som kammarrätten grundar sitt 

avgörande på riskerar därmed att bli mer begränsad än vid förvaltningsrättens 

prövning. Det sagda är särskilt problematiskt med hänsyn till att det tidigare kravet på 
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protokollföring i förvaltningsdomstol sedan 2013 tagits bort och att det numera endast 

finns krav på att förvaltningsrätten ska föra sådana anteckningar som stadgas i 17 § 

FPL. Dessa anteckningar kan inte jämföras med sådana förhandlingsprotokoll som 

tidigare upprättades, och som enligt Advokatsamfundets uppfattning många gånger 

hade stort värde vid målets fortsatta handläggning, eftersom anteckningarna oftast inte 

innehåller någon detaljerad redogörelse över vad som framförts vid förhandlingen. 

Således anges i anteckningarna ofta inget om, eller endast i begränsad utsträckning, 

vad som framkommit vid eventuella partsförhör, partsutsagor eller motsvarande. Att 

enbart vittnesförhör spelas in och endast summariska anteckningar förs över vad som 

förevarit vid förhandlingen leder således till att viktiga uppgifter riskerar att inte 

komma att ingå i underlaget för överinstansens prövning och även till att den enskilde 

och dennes ombud får svårigheter att veta vilka omständigheter och uppgifter som 

eventuellt behöver läggas fram på nytt i överklagandet. Följden av detta blir i många 

fall att ombuden ser sig nödgade att helt eller delvis upprepa det som tidigare framförts 

under förhandlingen. Den nu påtalade bristen blir särskilt påtaglig i de fall 

kammarrätten avslår ett yrkande om muntlig förhandling när målet överklagats. 

Sammantaget är nuvarande ordning vare sig rättssäker eller processekonomiskt 

effektiv. 

Advokatsamfundet hemställer därför om att det införs en skyldighet för 

förvaltningsdomstolarna att genom ljudupptagning dokumentera de partsutsagor och 

partsförhör som lämnas vid en muntlig förhandling, så att dessa ingår i 

processmaterialet vid ett överklagande. 

Förslaget är av generell natur och kan därför tas in FPL. Om detta inte anses lämpligt 

bör bestämmelsen tas in i SFL. 

7. Det bör förtydligas i vilka situationer anställd hos den myndighet som är 
part i processen får höras som vittne 

Advokatsamfundet hemställer om att det i författning förtydligas i vilka situationer 

myndighetsföreträdare får höras som vittnen i förvaltningsdomstol. 

Under Skatteverkets handläggning av ett beskattningsärende förekommer inte sällan 

att skatterevisorer eller andra hos verket anställda är involverade i ärendet, utöver den 

tjänsteman som fattar det överklagade beslutet. 
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För den skattskyldige kan det finnas ett stort intresse att vid ett överldagande av 

skattebeslutet höra dessa personer under domstolsprocessen på samma sätt somt.ex. 

poliser får höras som vittnen i brottmål, vilket ofta förekommer både på begäran av den 

tilltalade och åldagaren. Huruvida förvaltningsdomstolarna i skattemål tillåter sådana 

förhör varierar dock. I vissa fall medges detta, men i andra fall nekas förhör framförallt 

med hänsyn till hur domstolarna tolkar partsbegreppet. Exempel på två relativt nyligen 

meddelade beslut där yrkanden om förhör med anställda hos Skatteverket har avslagits 

är Kammarrättens i Göteborgs beslut den 11 december 2019 i mål nr 3785-19 samt 

Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 20 januari 2021 i mål 12118-19 och 12132-

19, bilagorna 3-4. 

Av 25 § FPL framgår att förvaltningsdomstol får förordna om vittnesförhör. För sådant 

förhör gäller vissa särskilt angivna bestämmelser i rättegångsbalken i tillämpliga delar. 

Av hänvisningen till 36 kap. 1 § rättegångsbalken följer att föreskrifterna i 25 § FPL är 

begränsade till förhör med annan än part. 

Hur partsbegreppet ska förstås när det gäller myndigheter är emellertid oldart i 

förvaltningsprocessen. I regel blir beslutsmyndigheten part när dess beslut överldagas 

(7 a § FPL). Om en skattskyldig överldagar ett beskattningsbeslut blir således 

Skatteverket dennes motpart i målet och den som kallas till den muntliga 

förhandlingen. Om detta i sin tur innebär att inte någon tjänsteman från Skatteverket 

kan höras som vittne för att dessa också betraktas som part är emellertid oldart som 

rättsläget ser ut för närvarande (jfr Ulrik von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m., 

En kommentar [15 nov. 2019, JUNOJ, kommentaren till 25 § under rubriken Undantag 

från vittnesplikten). 

Enligt Advokatsamfundet finns inga godtagbara skäl för en ordning där andra 

tjänstemän än de som faktiskt för talan för myndighetens räkning (skatteombuden) ska 

betraktas som part. 

Det förhållandet att domstolarna, med hänvisning till parts begreppet, nekar den 

skattskyldige vittnesförhör med annan tjänsteman än den som rent faktiskt för verkets 

talan i målet utgör ett allvarligt problem ur rättssäkerhetsperspektiv. Uppfattningen 

riskerar nämligen leda till att ett mål inte blir tillräcldigt utrett. En följd av att 

Skatteverket kallas till förhandling på det sätt som sker idag blir dessutom att verket 

ensidigt kan bestämma om den eller de tjänstemän som den skattskyldige kan ha 
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intresse av att höra ska inställa sig eller inte. Den skattskyldige riskerar alltså helt att 

förlora möjligheten att ställa kompletterande frågor till den som faktiskt gjort 

utredningen eller beräkningarna som ligger till grund för beskattningsbeslutet. 

Om den tjänsteman som den skattskyldige vill höra trots allt deltar vid förhandlingen, 

vilket förekommer, gör tjänstemannen detta regelmässigt som biträde till 

skatteombuden. Formellt finns då förvisso inget hinder för den skattskyldige att ställa 

frågor till tjänstemannen "upplysningsvis", under förutsättning att rätten tillåter detta. 

Det måste då emellertid påpekas att det är stor skillnad mellan att höra någon som 

vittne mot att enbart ställa frågor till motparten, bl.a. då bevisvärdet av svaret på 

sådana frågor inte har samma tyngd som ett vittnesförhör under ed och att sådana 

partsförhör inte spelas in (jfr vad som anges ovan under punkten 6). Det senare 

innebär att den överprövande domstolen inte med säkerhet får tillgång till vad 

skattetjänstemannen har sagt vid förhandlingen och därmed inte tillgång till allt 

processmaterial. 

Som jämförelse kan här även noteras att det i fråga om mål gällande ekonomisk 

brottslighet regelmässigt hålls förhör under ed med skatterevisorn i de fall det finns en 

revisionspromemoria som åberopats som bevisning. Även i de fall det parallellt med 

målet i förvaltningsdomstol finns ett mål i allmän domstol rörande skattebrott, är 

Advokatsamfundets erfarenhet att den skatteutredande tjänstemannen som regel hörs 

som vittne i brottmålet. I brottmålet vore det otänkbart att försvaret inte skulle ges 

tillfälle att ställa kompletterande frågor till tjänstemannen. I de fall vittnesförhör med 

Skatteverkets tjänstemän nekas i förvaltningsdomstolarna, utgör detta alltså en 

asymmetri i förhållande till vad som betraktas som självklart i brottmålet. Detta bör 

föranleda lagstiftningsförändringar i skatteprocessen. 

Advokatsamfundets hemställan i denna del kan även ses mot bakgrund av andra 

bestämmelser i SFL enligt vilka Skatteverket kan utse granskningsledare (3 kap. 8 § 

SFL) och särskilt kvalificerade beslutsfattare (66 kap. 5 § SFL). För särskilt 

kvalificerade beslutsfattare gäller bl.a. att de, när omprövning av ett redan fattat beslut 

har begärts eller när ett beslut har överklagats, tidigare inte får ha prövat den eller de 

frågor som ärendet gäller. Vidare gäller att den som företräder Skatteverket i en process 

emellanåt anger sig vara skatteombud. I SFL finns emellertid inga bestämmelser om 

skatteombud, vilket bidrar till ytterligare oklarhet kring vem som eventuellt kan höras 

som vittne. 
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Sammanfattningsvis innebär det nu oklara rättsläget ett betydande 

rättssäkerhetsproblem. Utgångspunkten borde vara att varje tjänsteman hos 

Skatteverket, förutom den som rent faktiskt för verkets talan i målet, precis som t.ex. 

poliser i brottmål, får höras som vittne exempelvis om de ekonomiska beräkningar som 

vederbörande kan ha utfört i ärendet. 

Advokatsamfundet hemställer därför om att det i författning förtydligas i vilka 

situationer myndighetsföreträdare får höras som vittnen i förvaltningsdomstol. 

Ett alternativ till detta som kan övervägas är att det i SFL eller annan lämplig 

författning tas in bestämmelser med innebörden att andra tjänstemän hos Skatteverket 

än skatteombuden inte betraktas som part i målet och därmed kan höras som vittnen. 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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► Syfte 

► Antal intervjuer 

► Metod 

► Målgrupp 

► Period 
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Om undersökningen 

Att kartlägga hur advokater som arbetar med skatterätt uppfattar att 
processen fungerar i förvaltningsrätten. Som en referens jämförs 
resultaten med advokater som arbetar med processer i andra 
domstolar. 

335 intervjuer, varav 85 med advokater som arbetar med skattemål. 

Internetenkät 

Advokater/ledamöter i Sveriges advokatsamfund 

16 - 30 april 2018 
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Målgruppen 

Allmän domstol Förvaltningsdomstol Specialdomstol 

• Tvistemål • Skattemål • Mark- och miljödomstol 
• Brottmål • Socialförsäkrings mål • Migrationsdomstol 
• Övriga mål • Mål enligt socialtjänstlagen • Patent- och 

• LVU-mål marknadsdomstol 
• LYM-mål • Arbetsdomstolen 
• Psykiatrimål • Försvarsunderrättelse-
• Utlännings- och domstolen 

medborgarskapsmål • Hyres- och 
• Laglighetsprövning enligt arrendenämnden 

kommunallagen 
• Kommersiella mål som 

exempelvis el-, telekom-
eller finansmål. 

• Övriga mål 

I rapporten redovisas gruppen advokater som arbetar med skattemål i förvaltningsdomstol och som 
referens används de intervjupersoner som inte arbetar med sådana mål. 
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Resultat 
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Betydligt sämre omdöme om processen vid skattemål 

Hur bedömer du totalt sett att processen fungerar vid 
[ den typ av domstol man primärt processar vid]? 

Skattemål i förvaltningsdomstol 28 42 

Övrigamål - 47 I 29 

1 
0% 20% 40% 60% 80% 

■ 5 Mycket bra ■ 4 □ 3 □ 2 ■ I Mycket dåligt 

Bas: Samtliga, 335 intervjuer 

5 
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Medel 

2,31 

713: 
3,60 

100% 

:::J Vet ej/Ej svar 
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Begränsade skillnader i omdömen 

av processerna vid andra typer av mål 

Skattemål i förvaltningsdomstol 

Övriga mål 

Allmän domstol 

Hur bedömer du totalt sett att processen fungerar vid 
[den typ av domstol man primärt processar vid]? 

28 42 

47 29 

29 

20 1D 

7 13 
6 ~3, 

Medel 

2,31 

3,60 

3,62 

································· 1······················································ 

Tvistemål 48 

Brottmål 50 

Övriga mål 51 

0% 20% 40% 

■ 5 Mycket bra ■ 4 □ 3 11 2 

Bas: Samtliga, 335 intervjuer 

6 

© Demoskop AB 2018 

30 

l 

60% 

22 
l 

27 

80% 

■ I Mycket dåligt 

8 121 3,57 

41 3,81 

9 3,76 

100% 

:::J Vet ej/Ej svar 
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.. 
Overlag sämre omdömen om processen 

vid skattemål i förvaltningsdomstol 
Hur ställer du dig till vart och ett av foljande påståenden om 

[ den typ av domstol man primärt processar vid]? 

Förhandlingarna sköts på ett professionellt 
sätt och båda parter får erforderlig tid 

___ ....._____, __ J 

31 24 - 5 
Målen handläggs inom en rimlig t id 

Domstolen är opartisk 

Målen blir generell tillfredsställande utredda 

Domar och beslut motiveras 
i tillräcklig omfattning 

Bevisvärderingen får ett rimligt utfall 

19 

7 

0% 

22 -I 
-

21 

I 
21 

20% 

24 24 

34 
-

41 

38 

42 

40% 60% 

42 

80% 

4 

5 

5 

4 

4 

I 
100% 

Medel 

2,88 

2,41 

2,27 

2,21 

2,07 

1,73 

■ 5 Instämmer helt ■ 4 D 3 2 ■ I Instämme r inte all s D Vet ej/Ej svar 

Bas: Skattemål i förvaltningsdomstol, 85 intervjuer 
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.. 
Overlag sämre omdömen om processen 

vid skattemål i förvaltningsdomstol 
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om 

[ den typ av domstol man primärt processar vid]? 

Förhandlingarna sköts på ett Arbetar med skattemål 
professionellt sätt och båda 
arter får erforderlig tid Arbetar ej med skattemål 

Målen handläggs Arbetar med skattemål 

inom en rim lig tid A b - d k 0

1 r etar eJ me s attema 

Domstolen är opartisk 

Målen blir generellt 
tillfredsställande utredda 

Domar och beslut motiveras 
i tillräcklig o mfatt ning 

Bevisvärderi ngen 
får ett riml igt utfall 

Arbetar med skattemål 

Arbetar ej med skattemål 

Arbetar med skattemål 

Arbetar ej med skattemål 

Arbetar med skattemål 

Arbetar ej med skattemål 

Arbetar med skattemål 

Arbetar ej med skattemål 

0% 20% 

--24-- ' 3 1 5 --·-- I 
43 I 18 - - 9- rJ 5 

I h: i 

24 4 1 

3 1 21 . ••• 4 

38 

40% 

r 
..J. 34 _ _ _ _ 5 1 

4 1 

3~ 

1 

60% 

3 1 

28 

: __ J J __ 7 1 6 I 

_I 

f 

80% 

5 

6 i] 4 

41 

4 

4 
I 

Il El 5 

100% 

Medel 

2,88 

3,80 

2,41 

2,98 

2,27 

4,12 

2,21 

3,55 

2,07 

3,44 

1,73 

3,46 

■ 5 Instämmer helt ■ 4 D 3 2 ■ I Instämmer inte all s D Vet ej/Ej svar 

Bas:Arbetar med skattemål, 85 intervjuer/ Arbetar ej med skattemål, 250 intervjuer 
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Störst skillnad avseende domstolens opartiskhet 

Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om 
[ den typ av domstol man primärt processar vid]? 

Allmän 
Medel (skala 1-5) 

Skattemål 
i för

valtnings
domstol 

Övriga 
mål domstol Tvistemål Brottmål 

Förhandlingarna sköts på ett professionellt I 
sätt och båda parter får erforderlig tid 

2,88 3,80 I 3,80 3,78 3,86 

Målen handläggs inom en rimlig t id 2,41 2,98 I 2,96 2,93 I 3, 16 

--
Domstolen är opartisk 2,27 

Målen blir generellt 
I 2.21 I 3,55 I 3,55 3,54 I 3,68 

tillfredsställande utredda 

Domar och beslut motiveras i tillräcklig 
I "2.,07 I 3,44 I 3,45 3,43 I 3,40 

omfattning 

Bevisvärderingen får ett rimligt utfall 3,46 I 3,48 3,48 3,5 I 

Bas: Samtliga, 335 intervjuer 
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I 

I 

Övriga 
mål 

3,75 

2,98 

3,53 

3,39 

3,39 
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Högt 

Instämmande 

Lågt 
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Drivkraftsanalys - modell 

Påverkar det generella omdömet om processen 
relativt mindre. Många instämmer i påståendet. 

Aspekter som kan betraktas som hygienfaktorer. 

Påverkar det generella omdömet om processen 
starkt. Många instämmer i påståendet. 

Aspekter som kan betraktas som styrkor 
och bidrar till ett bättre omdöme. 

---------------------------------------------,------------------ ---------------------------

Påverkar det generella omdömet om processen 
relativt mindre. Få instämmer i påståendet. 

Inget prioriterat område för förbättringar. 

Svagt 
Samband 

(korrelation) 

Påverkar det generella omdömet om processen 
starkt Få instämmer i påståendet 

Aspekter som kan betraktas som svagheter 
och bidrar till ett sämre omdöme 

~ Starkt 

demo~ 



Orimlig bevisvärdering och partiskhet starka drivkrafter 
till ett dåligt omdöme om skattemålsprocessen 

Hur bedömer du totalt sett att processen fungerar vid [typ av domstol]/ 
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om [typ av domstol]? 

Q) 

,-.._ 
1../'l 

I 

"'C ro 
C: ~ 
~ ~ 

• 
4,0 

3,6 

3,2 

E ; 
E ~ =~ :~ 

. ..................• ............. , .. , .... 

-,I.I -
111 CL> 

C: 1l 
E .._.. 

2,8 

2,4 

2,0 

1,6 
0,1 

• 

0,2 

Domar och besJ(Jt 
motiver<;0 

tillräcklig ~ attning •• 

0,3 0,4 

F~andlingarna sköts 
på ett professionellt 
sätt och båda parter 

får erforderlig tid 

✓/ "'u.- D,bmstolen 
/ opartisk 
\ 

Målen bl r generel lt \ 
tillfredsstålllmde utred a 1 

\ I 
\ i evisvarderingen 

' .._ _ .-får ett rimligt utfall 

0,5 0,6 

Korrelation med totalt omdöme om hur processen fungerar 

Bas: Skattemål i förvaltningsdomstol, 85 intervjuer/ Övriga mål, 250 intervjuer 
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0,7 

• Skattemål i 
förvaltningsdomstol 

• Övriga mål 
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Den sl<atteskyldige anses från början vara i underläge 
Har du någon ytterligare synpunkt på processen i forvaltningsdomstol? - ÖPPET SVAR 

Andel av de öppna svaren samt exempel på svar som kategoriserats under respektive ämne 

18% 

14% 

9% 

Ojämlik process där Skatteverket ges stor fördel 
Det går inte att vinna skattemål i forsta instans. Den går alltid helt på Skatteverkets linje avsett om det är en självklarhet att 
man skall vinna och gör det i högre instans. 
Domstolarna dömer i det närmaste alltid till statens formån, oavsett lag och bevis. Dessutom är många domar klart politiska. 
Behovet av en neutral bevis och lagprövning är helt avgörande for att domstolen ska uppfattas opartisk. Så är inte fallet idag. 
Skatteverket börjar på plus och den skatteskyldige på minus. Det är inte rimligt eller försvarligt av självforklarande skäl. 

Skatteverkets underlag ges orimligt utrymme i domen 
Total obalans mellan den tid som den skattskyldige ges for att yttra sig jmf med den tid som Skatteverket tar sig för att yttra sig. 
Skatteverkets partsuppgifrer tilldöms för stort bevisvärde. 

Inkompetens hos domare, vilka ofta har en bakgrund på Skatteverket 
Det brister ofra vad gäller formella och materiella kunskaper i frågor i anslutning till skattemål. De går i regel på Skatteverkets 
linje och saknar i regel kompetens. De flesta domare har sin bakgrund hos Skatteverket vilket gör att de foljer Skatteverkets linje 
som de upplever som objektiv. 
Domstolen har för nära koppling till Skatteverket och justitieråden för nära koppling till departementen, dvs lagstifraren. 

Bristande ersättning för den skattskyldiges ombudskostnader 
Orättvist system avseende rättegångskostnader. Staten bör betala motpartens kostnader vid forlust. 
Rättsprocessen blir än mer ojämlik genom att Skatteverket i många fall anser att ersättning inte ska utgå for den skattskyldiges 
ombudskostnader och tyvärr är tendensen att i vart fall Kammarrätten i X följer detta. 
Den skattskyldige bär typiskt sett alla sin kostnader för processen även om hen vinner. 

Bas:Arbetar med skattemål i förvaltningsdomstol , 85 intervjuer (varav 47% har någon synpunkt) 
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Bättre kompetens, mer jämlik bevisvärdering och 

ökad självständighet gentemot staten efterfrågas 
På vilket sött anser du att domstolst>rocesserna bör f<jröndras? - ÖPPNA SVAR 

Andel av de öppna svaren samt exempel på svar som kategoriserats under respektive ämne 

37% 

32% 

24% 

13% 

Ökad kompetens/bättre utbildning hos domare som dömer i skattemål 

Högre kompetens hos domstolens ledamöter, särskilt nämndemän om nu sådana ska finnas kvar (tveksamt!). 
Det borde tillsättas domare med större skattekompetens och med mindre fiskal grundinställning. 
Domarkompetensen måste breddas så att det finns domare som har praktisk erfarenhet av kommersiella frågor. 
Domstolen måste ha bättre kunskap om skatterätt och folja legalitetsprincipen. 
Kompetensen i Förvaltningsrätten vad avser skattelagstiftning måste höjas. 

Mer jämlik bevisvärdering mellan parterna 

Båda parter måste ges samma trovärdighet, domstolens ledamöter måste kräva högre kompetens hos SKV:s 
representanter. 
Bättre kvalitet i bevisprövningen. Förvaltningsdomstolar bör i betydligt högre grad ifrågasätta Skatteverket 
Rättvis bevisprövning - Skatteverkets bevisning måste ha samma kvalitetskrav som den skattskyldiges. 

Ökad självständighet gentemot staten och myndigheterna 

Domstolen måste bli mer självständig gentemot staten. Med hänsyn till den nära koppling som finns mellan 
domstolen och staten, som domstolen inte riktigt fårstår, måste skarpa regler sättas upp mellan domstol och staten. 
Det framstår ofta i förvaltningsmål som om förvaltningsdomstolarna företräder vad de upplever vara det allmännas 
intressen, i skattemål det fiskala intresset, snarare än att de intar en objektiv hållning. 

Bättre ekonomisk ersättning 

Betydligt större möjlighet till ersättning får ombudskostnader 
Det måste bli möjligt att få full ersättning för ombudskostnader när en skattskyldig vinner ett skattemål. 

Bas: Behov av förändring och arbetar med skattemål i förvaltningsdomstol, 68 intervjuer 
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Slutsatser 
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► 

► 
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Slutsatser 

Majoritet underkänner processen 
► 62 procent av advokater som arbetar med skattemål i 

förvaltningsdomstol anser att processen i domstolen 
fungerar dåligt. 

► Bland advokater i andra domstolar är motsvarande 
andel 9 procent. 

► De som arbetar med tvistemål är något mer kritiska än 
de som arbetar med brottsmål. 

Kritiken särskilt påtaglig avseende utfall i 
förhållande till bevisvärderingen 

► 84 procent av advokater i skattemål anser inte att 
bevisvärderingen får ett rimligt utfall. 

► 69 procent anser inte att domar och beslut motiveras i 
tillräcklig omfattning. 

► 65 procent anser inte att må/en blir tillfredsställande 
utredda. 

► 61 procent anser inte att domstolen är opartisk. 

► 52 procent anser inte att målen handläggs inom rimlig 
tid 

► 37 procent anser inte att förhandlingarna sköts på ett 
professionellt sätt och att båda parter får erforderlig 
tid. 

IS 

► Klart sämre än i andra domstolar 

► 

► 

► 

► 

Genomgående är kritiken mot den domstol man i 
huvudsak processar i klart mer omfattande i 
skatterättsliga mål än i andra mål. 

Bland andra advokater i andra mål är missnöjet störst 
avseende målens handläggningstid, tre av tio är kritiska. 

Kritiken mot andra delar av processen är klart mindre 
omfattande. 

Störst är skillnaden avseende domstolens förmåga 
att vara opartisk. I skattemål är 61 procent 
kritiska att jämföra med 6 procent i andra mål. 

demo~ 



Slutsatser 

► Att agera opartiskt och att bevisvärderingen 
får rimligt utfall viktigast för omdömet 

► En korrelationsanalys indikerar att de brister som i 
störst utsträckning påverkar omdömet om processen i 
skattemål negativt är att: 

► domstolen inte uppfattas som opartisk 

► bevisvärderingen inte anses få rimligt utfall 

► målen blir tillfredsställande utredda 

► Partiskt till Skatteverkets fördel 
► 

► 

► 
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Många uppfattar att förvaltningsdomstolen i skattemål 
alltid går på Skatteverkets linje. 

Det anses även finnas en obalans i det utrymme som 
ges Skatteverket i relation till den skattskyldige. 

Andra problem som nämns är exempelvis 
inkompetens och bristande ersättning för 
ombudskostnader även om den skattskyldige skulle 
vinna. 

► 

16 

Ökad kompetens prioriterat 
► Det önskemål om förbättringar som förekommer i 

störst utsträckning är höjd kompetens bland domare 
som dömer i skattemål. 

► Andra tydliga önskemål är en bättre bevisvärdering, 
ökad självständighet gentemot staten och 
myndigheterna samt ökad ersättning. 
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Rapporten är framtagen i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, 
Skatteverket och förvaltningsdomstolarna 



Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och kompl icerade må l - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Förord 

Förtroendet för domstolarna och processen i domstolarna är en hörnsten i ett 
demokratiskt rättssamhälle. Domstolarna arbetar därför kontinuerligt med att 
förbättra handläggningen av alla olika måltyper som kan komma under 
domstolarnas prövning, det kant.ex. gälla bemötandefrågor, processledning, 
domskrivning mm. 

Det är därför mycket allvarligt när vissa advokater riktar kritik mot hanteringen av 
skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

I syfte att analysera och vid behov föreslå åtgärder för de eventuella brister som 
finns i hanteringen av skattemål bildades en arbetsgrupp med domare från olika 
förvaltningsdomstolar, advokater och representanter från Skatteverket. 
Arbetsgruppen har nu identifierat ett antal förbättringsområden och i denna rapport 
föreslagit ett antal åtgärder. Listan över åtgärder som kan vidtas innehåller förslag i 
st01t och smått. 

Tanken är att rapp01ten ska kunna användas av alla som arbetar med skattemål, 
dvs. både domstolar och paiter. Vi hoppas att åtgärderna ska leda till ett ökat 
fö1troende för domstolarna när det gäller hanteringen av skattemål. 

~ 
AnneR~ rg 

Generalsekreterare i 
Sveriges advokatsamfund 

Thomas Rolen Katrin Westling Palm 

President i Kammarrätten Generaldirektör för 
i Stockholm Skatteverket 



Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Inledning 

Den 11juni 2018 hölls en paneldiskussion under ett seminarium anordnat av 
Sveriges advokatsamfund och Stiftelsen Rättvis Skatteprocess om kvaliteten i 
skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna med deltagare från Sveriges domstolar, 
Sveriges advokatsamfund och Skatteverket. Seminariet hade föregåtts av en 
undersökning som Stiftelsen Rättvis skatteprocess låtit Demoskop göra bland 
advokater. Undersökningen visade på ett lågt förtroende för skatteprocessen i 
förvaltningsdomstolarna. 

Vid seminariet togs ett gemensamt initiativ av Sveriges advokatsamfund, 
Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att arbeta för en bättre samsyn i de olika delarna i skatteprocessen. Sveriges 
advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, Kammarrättens i Stockholm 
president Thomas Ro len och Skatteverkets generaldirektör Katrin W estling Palm 
har ställt sig bakom gruppens arbete. 

Arbetsgruppen har bestått av följande deltagare. 

Advokaten Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swa1tling Advokatbyrå AB 

Advokaten Börje Leidhammar, Advokatfirman Leidhammar AB 

Advokaten Mattias Schömer, Advokatfirman Vinge KB 

Advokaten Kristina Söderman, Ahlford Advokatbyrå AB 

Rättschefen Gunilla Hedwall, Skatteverket 

" Enhetschefen Eva Mårtensson, Skatteverket 

Expe1ten Olof Sundin, Skatteverket 

Expe1ten Pontus Thulin, Skatteverket 

Experten Kristian Zeman, Skatteverket 

.. Justitierådet Mari Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen 

Kammarrättslagmannen Petter Classon, Kammarrätten i Göteborg 

Chefsrådmannen Michael Erliksson, Förvaltningsrätten i Stockholm 

.. Kammarrättslagmannen Marie Jönsson (sammankallande), Kammarrätten i 

Stockholm 

Chefsrådmannen Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö 

Anteckningar har förts av föredragande juristen Hannah Malmberg, Kammarrätten i 
Stockholm. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Syftet med gruppens arbete har varit att utifrån deltagarnas kunskaper och 
e1farenheter diskutera praktiska aspekter av handläggningen av skattemålen och 
domskrivningen för att bidra till en förbättrad skatteprocess för såväl paiter som 
domstolar. Promemorian är tänkt att fungera som stödmaterial för såväl paiter som 
domstolar. Den vänder sig särskilt till dem som av olika skäl inte vanligtvis hanterar 
skattemål. Förslagen ska ses mot bakgrund av den betydligt friare processform som 
förvaltningsprocessen utgör i förhållande till processen enligt rättegångsbalken. 
Materiella frågor har inte diskuterats. 

Arbetsgruppen har träffats vid sex tillfällen under 2018-2019. Vid mötena har olika 
möjligheter att förbättra skatteprocessen inom ramen för nuvarande lagstiftning 
diskuterats. Arbetsgruppen har enats om att lyfta fram ett antal åtgärder som 
redovisas nedan. De aktuella åtgärderna ska ses som tips och råd till alla inblandade 
aktörer i en skatteprocess som kan användas vid behov. De tips och råd som lämnas 
i denna rappoit är inte tänkta att tynga handläggningen av målen utan ska endast 
ses som en hjälp i de fall det kan vara till fördel för handläggningen. Framför allt kan 
de komma till användning i omfattande eller komplicerade mål, även om de tips som 
är av mer allmän karaktär med fördel kan beaktas vid handläggningen av alla 
skattemål. Arbetsgruppen är självklait medveten om den självständighet vid 
hanteringen av mål som en domare har. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Förvaltningsprocessen i domstol 

Förvaltningsprocessen regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. 
Föifarandet är skriftligt. Muntlig förhandling får ingå i handläggningen om en viss 
fråga när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt 
avgörande av målet. 

Tyngdpunkten i domstolsprövningen ska ligga i första instans. Detta innebär i 
princip att all den utredning paiterna önskar lägga fram, bör läggas fram redan i 
processen i förvaltningsrätterna i den mån den inte har lagts fram redan hos 
Skatteverket. Allt material som ges in till domstolen är processmaterial, vare sig det 
åberopas eller inte. Det är viktigt för en effektiv process att parter och domstolen ser 
till att allt relevant material ges in redan i första instans. Det minskar risken för att 
mål återförvisas för att nytt material givits in i högre instans. Genom att parterna 
redan i förvaltningsrätten har redogjort för alla de sakomständigheter som ska ligga 
till grund för processen kan processen och argumentationen vid ett överklagande till 
kammarrätten fokuseras till de tvistiga frågorna. 

En sådan ordning möjliggör för domstolarna att kunna anpassa arbetsformerna efter 
deras roll i instansordningen. Förvaltningsrätten ska alltså pröva överklagade beslut 
av förvaltningsmyndigheter. Kammarrättens viktigaste uppgift är att överpröva 
förvaltningsrättens avgöranden, dvs. kontrollera att de avgöranden som överklagas 
är riktiga och rätta eventuella felaktigheter i dessa avgöranden. Högsta 
förvaltningsdomstolen är sista instans och har som huvuduppgift att skapa 
vägledning för rättstillämpningen. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Den skriftliga handläggningen 

Problembild 

Företrädarna för de enskilda parterna anser att det är en brist att domstolarna inte 
redan tidigt är aktiva i processledningen och riktar in handläggningen på de tvistiga 
frågorna. Det lämnas därför åt parterna att själva avsluta kommuniceringen vilket 
gör det svåit för parterna att identifiera vilka omständigheter domstolen kommer att 
lägga vikt vid. Ett annat problem enligt företrädarna för de enskilda parterna är att 
den enskilde inte alltid har insyn i vilket material domstolen har tillgång till. 

Från domstolarna har framfötts att ett problem är att patterna inte alltid är tydliga när det 
gäller yrkanden, grunder och bevisuppgifter samt att paiterna upprepar vad de tidigare 
har framfött istället för att hänvisa till tidigare inlagor, vilket tynger handläggningen. 

Övergripande frågeställningar 
Hur säkerställer vi att parterna vet vilket material domstolen har tillgång till? 

Hur säkerställer vi att pa1terna behandlas lika? 

" Hur säkerställer vi att parterna vet vilka omständigheter som domstolen 

lägger vikt vid? 

Hur kan vi effektivisera handläggningen? 

Vad parterna kan göra 

Skatteverket 

► Skatteve1·kets beslut ska vara tydligt motive1•ade och det bör klart 
f,.amgå varifrån de uppgifte1· kommer som ligge1· till grundför beslutet 

Det är viktigt att det framgår var de uppgifter som Skatteverket lagt till grund för 
beslutet är hämtade. Besluten ska vara självbärande med tydliga motiveringar. 

► Det ska vara möjligt att ta del av Skatteverkets dagboksblad 

Syftet med att få tillgång till ett dagboksblad i Skatteverkets akt är att säkerställa att 
båda parter har kännedom om vilket material som finns i målet. Genom 
dagboksbladet kan även överinstanserna kontrollera att de har tillgång till samma 
material som underinstanserna. Detta underlättas något av att alla handlingar från 
Skatteverket skickas elektroniskt till domstolarna (e-skick). 

Skatteverket har tagit fram ett förslag till hur dagboksbladet kan se ut, se bilaga 1. 

6 



Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Överklagandet och yttranden 

Pm·terna ska ange yrkanden och grunder tydligt 

Tydliga yrkanden och grunder gör att domstolen tidigt i processen får kla1t för sig 
vilka frågor parterna är oense om. Om det finns alternativa yrkanden så bör det 
tydligt framgå. Skriv gärna I första hand yrkas .............. .I andra hand 
yrkas .............. Jag/Bolaget yrkar även ersättning för kostnader i 
förvaltningsrätten/kammarrätten. 

Pm·te1·na ska ange bevistemafifr åberopad bevisning 

Ett bevistema gör det tydligt för motparten och domstolen varför beviset åberopas 
och vad som ska styrkas. 

► Pm·tenw ska motivera varför de åberopar en viss rättskälla 

Det är viktigt att motparten och domstolen förstår varför ett rättsfall eller ett visst 
förarbete åberopas. När det gäller hänvisning till rättsfall, särskilt när det gäller 
rättsfall från de internationella domstolarna, så bör det anges varför och på vilket 
sätt det aktuella rättsfallet är tillämpligt på aktuellt mål. Skriv inte enbart se EU
domstolen dom xxx. 

► Parterna bör yttra sig över motpartens bevisning 

Av yttrandet bör det framgå om och i så fall varför bevisningen inte ger stöd för 
motpa1tens uppfattning. 

► Parterna bör undvika upprepningar av vad som tidigare har forts 
fram 

Upprepningar tynger handläggningen. Hänvisa istället till tidigare inlagor. Skriv 
t.ex. Jag/Bolaget vill lyfta fram det som tidigare förts fram i yttrande den xxx. 

► Parterna skafö"ljafö1•elägganden och svara inom utsatt tid 

Om föreläggandet inte är tydligt, kontakta domstolen för att reda ut oklarheterna. 

Vad domstolen kan göra 

► Domstolen ska inkorgsgranska målen, dvs. sty1·a målenfrån bfö:jan 
så att vm:je målfår den tid och den handläggning som målet kräver 

Handläggningen blir effektivare om domstolen tidigt identifierar mål med 
komplicerade frågeställningar, mål där muntlig förhandling yrkas och mål av enkel 
beskaffenhet. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Domstolen bör genom en aktiv process ledning tidigt reda ut 
pm·ternas inställning och vad målet gäller 

En aktiv processledning effektiviserar handläggningen och kommuniceringen och 
skapar förutsättningar för att rikta in handläggningen på de tvistiga frågorna. 

Domstolen bör vid behov underrätta partei·na om hur domstolen 
hm· uppfattat parternas y1·kanden och g1·unde1· samtfrågorna i 
målet 

Om det finns tveksamheter kring vad som åberopats kan det finnas ett behov av att 
domstolen skickar ut en sammanställning e.d. till parterna över vilka frågor 
domstolen uppfattat som tvistiga mellan pa1terna och vilka omständigheter parterna 
har fö1t fram i dessa delar. Genom att domstolen klargör vilka frågor som är tvistiga 
kan handläggningen fokusera på dessa frågor. 

► Domstolen bör vid behov använda sig av riktade förelägganden 

Genom riktade förelägganden kan omständigheterna i målet klargöras vilket skapar 
förutsättningar för att fokusera handläggningen på de frågor i målet som är 
relevanta och tvistiga. Genom riktade förelägganden kommer även materialet i 
målen att kunna begränsas och risken för missuppfattningar från domstolens sida 
minskar. 

För exempel på hur ett riktat föreläggande kan se ut, se bilaga 2. 

► Domstolen ska ge lika långa svarstider till båda parter 

Parterna ska behandlas på samma sätt. Det är samtidigt viktigt att svarstiden 
anpassas efter materialet som kommuniceras. 

► Domstolen bör göra en individuell bedömning av frågan om 
anstånd 

Anståndsbedömningen ska syfta till att målen blir utredda utifrån vad deras 
beskaffenhet kräver för att skapa ett så bra underlag för domstolen som möjligt. 
Skyndsamhet i handläggningen ska inte vara avgörande vid bedömningen av 
anståndsfrågan. 

Domstolen bö1· undvika onödig kommunice1·ing 

Onödig kommunicering inbjuder till upprepningar och tynger handläggningen. 

► Domstolen bö1· vid behov göra en tidplan 

I vissa fall, t.ex. i omfattande eller komplicerade mål, eller mål där muntlig 
förhandling ska ingå i handläggningen, kan en tidplan bidra till en effektiv 
handläggning av målet. En tidplan ger parterna möjlighet till insyn i handläggningen 
och ger dem en indikation på när målet kan komma att avgöras. 

8 



Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

► Domstolen bör vid behov närmare motive1•a underhandsbeslut 

Underhandsbeslut motiveras vanligtvis inte närmare. För att öka förståelsen krävs i 
vissa fall en närmare motivering till t.ex. varför en muntlig förhandling är obehövlig 
eller att åberopad bevisning är överflödig. 

Domstolen kan vid behov överväga att ta in sakkunnig eller 
inhämta yth·ande från experhnyndighet 

I mål där särskild kompetens skulle kunna vara en tillgång kan domstolen överväga 
att anlita sakkunniga. Exempelvis kan yttrande inhämtas från Revisorsnämnden i 
komplicerade bokföringsfrågor eller från en expe1tmyndighet, såsom 
Finansinspektionen. Domstolen har en egen utredningsskyldighet men bör dock 
vara försiktiga med att hämta in sådan utredning som hjälper eller st;jälper någon av 
pa1terna. 

► Domstolen bör överväga om mellandom kan vm·a lämpligt 

Domstolens möjlighet att meddela mellandom följer av lag. I omfattande och 
komplicerade mål med flera av varandra beroende frågeställningar bör domstolen 
överväga att meddela mellandom för att begränsa kommuniceringen i målet till 
enskilda frågor åt gången. Genom användandet av mellandom skulle bevisföringen 
och bevisvärderingen i de aktuella målen kunna komma att underlättas. 

► Domstolen bör ge pm•terna möjlighet att yttra sig öve1· 
omständigheter som har betydelse.för målets utgång och som 
pm·terna inte tidigm·e har yth·at sig över 

Allt ingivet material är processmaterial. För det fall domstolen identifierar en 
omständighet som pa1terna inte tidigare har lagt vikt vid men som kan vara av 
betydelse för målets utgång är det lämpligt att domstolen kommunicerar 
omständigheten med parterna så att dessa ges tillfälle att yttra sig över denna. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Muntliga inslag i processen 

Muntlig förhandling 
Som redogj01ts för ovan får det i handläggningen av ett mål ingå muntlig 
förhandling om en viss fråga när det kan antas vara till fördel för utredningen eller 
främja ett snabbt avgörande av målet, se 9 § FPL. Paragrafen ändrades från och med 
den 1 mars 2019 genom att rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätt 
förtydligas och förstärks på så sätt att förvaltningsrätten kan avslå den enskildes 
begäran endast om det är uppenbmt obehövligt att hålla muntlig förhandling. 
Kammarrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild pmt begär det och det 
inte är obehövligt och inte heller särskilda skäl talar mot det. 

Att bestämmelsen anger att det i handläggningen får ingå muntlig förhandling 
beträffande viss fråga innebär att den muntliga förhandlingen endast utgör ett 
komplement till den skriftliga handläggningen. Den muntliga förhandlingen inom 
förvaltningsprocessen utgör därför mer en utredningsåtgärd och syftet med 
förhandlingen är inte att ensam åstadkomma ett fullständigt beslutsunderlag i 
målet. Domstolen har inför förhandlingen tagit del av det skriftliga materialet och 
domstolen kan även till grund för avgörandet lägga material som har kommit in 
efter förhandlingen. En muntlig förhandling inom förvaltningsprocessen behöver 
därför inte omfatta hela målet utan kan begränsas till vissa delar där den skriftliga 
utredningen behöver kompletteras eller utredas och det är inte nödvändigt att under 
förhandlingen beröra alla frågor i målet. Det är därför bra om parterna är överens 
om vad som ska behandlas vid den muntliga förhandlingen. 
Omedelbarhetsprincipen och koncentrationsprincipen gäller inte inom 
förvaltningsprocessen. 

När det i en specialförfattning anges att muntlig förhandling ska eller kan hållas i 
vissa situationer menas en sådan muntlig förhandling med den funktion denna har i 
9 § FPL. En förhandling som hålls med stöd av specialförfattning behöver inte 
omfatta målet i dess helhet, utan kan begränsas till vissa delar och i övrigt kan rätten 
falla tillbaka på den skriftliga utredningen. 

På bl.a. skatteområdet finns det även specialreglering av frågan om muntlig 
förhandling i syfte att främja den enskildes rättssäkerhet avseende frågor om 
betalningssäkring (46 kap. 12 § skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL) 
företrädaransvar (59 kap. 18 § SFL) och särskilda avgifter (67 kap. 37 § SFL). Där 
föreskrivs att förvaltningsrätt och kammarrätt ska hålla muntlig förhandling om den 
enskilde begär det. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Till skillnad från processen i allmän domstol saknar förvaltningsprocessen 
procedurregler för hur de muntliga inslagen ska gå till. I skatteprocessen finns det 
därför ett stort handlingsutrymme att anpassa den muntliga förhandlingen utifrån 
omständigheterna i det enskilda målet och med beaktande av pa1ternas önskemål. 

Muntlig förberedelse 

Muntlig förberedelse finns inte som begrepp inom förvaltningsprocessen. En 
muntlig handläggning av förberedande slag sker därför med stöd av 9 § andra 
stycket FPL angående muntlig förhandling. 

Förberedelse i tvistemål vid allmän domstol kan bl.a. ske vid sammanträde, 42 kap. 
9 § första och andra stycket och 50 kap. 10 § tredje stycket rättegångsbalken, (RB). 

Förberedelsen i tvistemål har till syfte att klarlägga parternas yrkanden och 
invändningar samt de omständigheter som paiterna åberopar till grund för sin 
talan, i vad mån pa1terna är oense om åberopade sakförhållanden, vilken bevisning 
som åberopas och vad som avses att styrkas med va1je bevis och om ytterligare 
utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande. Genom den muntliga 
förberedelsen inom tvistemålsprocessen är syftet att målet ska bli så förberett att 
handläggningen av målet kan avslutas efter den muntliga förhandlingen och målet 
därmed är klart att avgöras. 

Med begreppet muntlig förberedelse i den här rapporten avses en sådan 
förberedelse, och med de syften, som anges i rättegångsbalkens regler för tvistemål. 

Problembild 

Företrädarna för de enskilda parterna och Skatteverket anser att domstolarna i 
större utsträckning än idag bör planera muntliga förhandlingar i samråd med 
parterna. En planering i samråd med parterna gör det lättare för parterna att 
förbereda sig för förhandlingen. 

Från domstolarna har det framförts att parterna tydligt bör ange syftet med en 
muntlig förhandling och tidigt ange vilken bevisning som de vill presentera vid 
förhandlingen. 

Övergripande frågeställning 
Hur säkerställer vi att den muntliga förhandlingen handlar om rätt saker? 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Vad parterna kan göra 

Pm·te1•na ska 1·edogÖJ•afÖ1• syftet med en muntlig fifrhandling 

Genom att parterna klargör vad de vill föra fram under den muntliga förhandlingen, 
vilka frågor de vill ska behandlas och vad de vill föra fram muntligen som de inte 
tidigare redogjort för skriftligen skapas förutsättningar för att förhandlingen blir ett 
komplement till den skriftliga handläggningen. Parterna bör även ange om de avser 
att använda sig av presentationsmaterial, tex. Power-Point-presentationer, 
flödesschema o.d. 

Pm•terna bö1· inte lämna in material i nära anslutning till eller 
unde1· den muntligaforhandlingen 

Utgångspunkten ska vara att målen utreds i god tid innan förhandlingen för att 
målet efter förhandlingen ska kunna överlämnas till domstolen för avgörande. Om 
presentationsmaterial tillför målet något nytt i sak ska även sådant material lämnas 
in i god tid innan förhandlingen. 

► Parterna bör inte begäJ•a vittnesf,frhö1· i nära anslutning till eller 
unde1·förhandlingen 

Motparten måste ges möjlighet att förbereda ett vittnesförhör. 

► Parterna ska i god tid angefö1•hörs- och bevistemaför åbe1·opade 
vittnesförhö1· 

Parterna ska även ange kontaktuppgifter till åberopade vittnen. Parten ansvarar för 
att förhören håller sig till angett bevistema. Om motpaiten vill ställa kompletterande 
frågor som ligger vid sidan om bevistemat till ett vittne ska detta klargöras redan 
innan förhandlingen. 

► Parterna ska vara tillgängliga.för domstolen 

Paiterna ska uppdatera sina kontaktuppgifter och vara anträffbara genom de 
kontaktuppgifter som angetts. 

Vad domstolen kan göra 

Före förhandlingen 

► Domstolen bör vid behov överväga att ha en muntligförbe1·edelse 

I omfattande eller komplicerade mål kan en muntlig förberedelse hjälpa parterna att 
förbereda rätt saker och bidra till att eventuellt korta förhandlingstiden. Parterna 
ges möjlighet att lämna önskemål om hur de vill lägga upp förhandlingen. Vid den 
muntliga förberedelsen kan det vara lämpligt att domstolen lämnar besked om hur 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

man tänker sig att förhandlingen ska läggas upp för att paiterna ska veta vad som 
förväntas av dem. 

Istället för en muntlig förberedelse kan en avstämning ske per telefon med parterna 
för att yrkanden och omständigheter ska vara klarlagda inför förhandlingen och för 
att parterna ska vara överens med domstolen om tidplanen för förhandlingen. 

Domstolen ska vid behov plane1•af<frhandlingen i sam1·åd med 
pm•terna 

I stora och komplicerade mål är det viktigt att på förhand klargöra vilka moment 
som kommer att ingå vid en muntlig förhandling för att paiterna ska kunna 
förbereda sig på rätt moment och vara klara över vad domstolen förväntar sig av 
dem när de kommer till den muntliga förhandlingen. Domstolen ska vid behov 
stämma av med parterna vilka frågor som ska behandlas och hur tidplanen för 
förhandlingen ska se ut. Domstolen ska se till att det före förhandlingen är utrett 
vilka de tvistiga frågorna är. För exempel på hur en tidplan inför en muntlig 
förhandling kan se ut, se bilaga 3. 

► Domstolen ska kalla till muntlig.förhandling med god 
framförhållning 

Det är särskilt viktigt i november-december och i juni. De perioderna är särskilt 
arbetstyngda för såväl ombud som Skatteverket och det krävs en framförhållning om 
minst ca 6-8 veckor. 

I mål där en tidplan för handläggningen upprättas kan domstolen informera om att 
muntlig förhandling planeras att hållas inom ett visst tidsintervall. Paiterna får då 
planera sitt arbete så att en muntlig förhandling kan planeras in någon gång under 
detta tidsintervall. 

► Domstolen ska vara tydliga med om anställda hö1·s som 
ställföreträdare.för parten eller som vittne 

Ställföreträdare för en part kan inte höras som vittne. Inför den muntliga 
förhandlingen ska det vara klargjort om en anställd i ett bolag uttalar sig som 
företrädare för pa1ten eller hörs som vittne. Parterna bör på förhand veta om den 
anställde exempelvis kommer att höras under ed. 

Domstolen ska se till att parte1·na anger förhörs- och bevistemaför 
åberopade vittnen och se till attfdrhören hålle1· sig till angett 
bevistema 

För hur en anmodan till parterna att inkomma med förhörs- och bevistema kan se 
ut, se bilaga 4. 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

Under förhandlingen 

► Rättens 01·dförande bör presentera rätten och redogörafor vad som 
kommer att hända unde1·förhandlingen 

Rättens ordförande bör inledningsvis presentera rätten och ange vem som är 
ordförande och vilka roller de övriga i förhandlingssalen har samt berätta hur 
förhandlingen kommer att gå till. 

Rättens 01·dförande bör i bö1:jan av fö1·handlingen redogÖJ•aför 
vilka tvistigafrågor domstolen hm· uppfattat.finns i målet 

I omfattande och komplicerade mål kan domstolen även kontakta parterna på 
förhand för att redogöra för hur domstolen har uppfattat de tvistiga frågorna i målet. 

Domstolen bö1· i stön•e utsträckning överväga att spela in 
partsfo1·hö1· 

Redogörelser och svar på frågor från paitsföreträdare är ofta viktiga för att förstå 
bakgrunden och verksamheten i bolag. Särskilt underrätterna bör därför överväga 
att spela in dessa för att överinstanserna ska kunna ta del av materialet. På detta sätt 
koncentreras processen till underinstanserna och processen i överrätt kan 
koncentreras till de tvistiga frågorna. 

Domstolen bÖJ• klm·göra att beredningen bör vm·a avslutad i och 
medfdrhandlingen 

Målet ska vara så utrett inför den muntliga förhandlingen att målet efter 
förhandlingen kan överlämnas till domstolen för avgörande. Har nytt material givits 
in under den muntliga förhandlingen och det föranleder ytterligare kommunicering 
eller att andra åtgärder behöver vidtas, ska domstolen upplysa om att 
handläggningen fortsätter efter förhandlingen. 

► Rättens ordfö1·ande ska utöva en aktiv p1•ocessledning 

Rättens ordförande ska ta en aktiv roll för att se till att paiterna håller sig till den 
tågordning som överenskommits på förhand. Det är önskvärt att domstolen vid 
oklarheter ställer frågor till pa1terna. För den enskilde visar det att domstolen är 
aktiv och intresserad av målet. 

► Rättens 01•dfö1•ande ska se till att samtliga aktÖJ•er bemöte1· 
varandra med respekt 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

► Rättens ordf,frande bö1· ge pm•te1-na möjlighet till en 1·eplik på 
motpm·tens slutanjfö•ande 

Om parterna håller slutanföranden bör domstolen höra om paiterna önskar svara på 
motpaitens slutanförande vid förhandlingen. För den enskilde kan det vara av stor 
vikt att lämna förhandlingen och veta att denne fick möjlighet att svara på allt som 
fördes fram av motpaiten. Domstolen ska även fundera kring i vilken ordning 
paiterna lämpligen ska få avsluta sin talan. 
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Domskrivningen 

Problembild 

Företrädarna för de enskilda uppfattar det som ett problem att deras argument inte 
alltid blir återgivna och bemötta i domen. Det är därför svårt att förstå hur 
domstolen har resonerat. 

Från domstolarnas sida har förts fram att domskrivningen kompliceras och tyngs av 
att parternas argumentering många gånger är otydlig. 

Övergripande frågeställningar 
Hur säkerställer vi att paiterna får svar på sina frågeställningar? 

.. Hur säkerställer vi att domstolen bemöter paiternas argument? 

Hur säkerställer vi att parterna vet hur domstolen har värderat bevisningen? 

Hur kan domarna göras mer lättlästa? 

Vad parterna kan göra 

► Partenta bör undvika att upp1•epa vad som tidigm·e hm•fertsfram 

Som angetts ovan under Den skriftliga handläggningen bör pa1terna koncentrera 
sina argument och fokusera på vad som är nytt i processen istället för att i onödan 
upprepa vad som tidigare förts fram samt ange vad som avses att visas med 
åberopad bevisning. Välformulerade yttranden från paiterna och klart redovisade 
bevisuppgifter underlättar domskrivningen. 

Vad domstolen kan göra 

Domstolen bö1· redogörafer vad målet gälle1·, vilka beviskraven är 
och vem som hm· bevisbördan 

Med en tydlig redovisning av de frågor domstolen har att pröva i målet, vilka 
beviskraven är och en redogörelse för bevisbördans placering i de olika frågorna är 
det lättare för läsaren att förstå hur domstolen har resonerat. 

► Domstolen bör bemöta pm•ternas argumentation 

Det är viktigt för parterna att det framgår om argumentationen har bedömts sakna 
relevans eller har värderats högt. Parternas argument och bevisning bör bemötas på 
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något sätt, så att det står klart för parterna att domstolen har tagit del av allt det som 
parterna har uppfattat som viktigt och relevant i målet. 

► Domstolen bö1· i domen ange om det äJ· oklart hm· enfl'åga ska 
bedömas rättsligt 

Genom att underrätterna i domen anger att den aktuella rättsfrågan i målet är oklar 
ger det en signal till överrätterna om att målet innehåller frågeställningar där 
rättsläget är oklart och handläggningen i målet kan tidigt anpassas utifrån målets 
beskaffenhet. 

► Domstolen bö1· 1·edovisa hu1' bevisningen hm· väJ·de1·ats 

Även bevisning som inte anses ha relevans i målet bör redovisas för att pa1terna ska 
få insikt i hur domstolen har resonerat. 

► Öven·ätterna bö1· inte gö1·a en annan bedömning än unde1'1'ätte1-na 
av åberopad bevisning utan att bevisningen p1·övas på nytt 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att en kammarrätt inte utan starka skäl 
kan frångå underinstansens bedömning av ett vittnes trovärdighet utan att höra om 
vittnet. Däremot är kammarrätten oförhindrad att göra en annan värdering av 
vittnesmålets tyngd i förhållande till annan bevisning och därmed dess betydelse för 
utgången i målet. Det är därför möjligt för en kammarrätt att komma till ett annat 
domslut än förvaltningsrätten utan att höra om ett vittne som förvaltningsrätten fäst 
avseende vid (RÅ 2006 ref. 82). 

Det är däremot önskvärt att domstolaren inte avviker från underinstansens 
bevisvärdering utan att ta upp muntlig bevisning på nytt och höra de vittnen som 
åberopats i underrätten eftersom detta påverkar förtroendet för domstolen. 

► Domstolen bö1· undvika vaga hänvisningm· 

Vaga hänvisningar såsom vid en samlad bedömning och mot bakgrund av bör inte 
användas om inte argumenten tidigare tydligt har angivits. Sådana vaga 
hänvisningar ger inte pa1terna ledning i hur argumentationen och bevisningen har 
värderats. 

► Domstolen bÖJ• använda 1·ubrike1' och behandla olikafråg01•.fö1• sig 

Syftet är att underlätta för läsaren och göra det lätt att hitta i domen samt förstå hur 
domstolen har resonerat i olika frågor. I långa domar kan en innehållsförteckning 
underlätta för läsaren att hitta i domen. Domstolen bör även tänka på vikten av 
ordval och språkbruk för att underlätta läsbarheten. Ett hjälpmedel kan vara 
Klarspråkstestet som finns på Språkrådets hemsida, 
http://www4.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstest/test/loadTest.d0?id=1&ts=195 

0297946. 
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Se även Förtroendeutredningens betänkande Ökat förtroende för domstolarna SOU 
2008:106 Bilagedel B - Språkrappo1ter m.m. 
https:/ /www .regeringen.se/ 49 bb8d/ contentassets / 12726fefo3ca4b61a67b5549310d 
5f4a/okat-fo1troende-for-domstolarna-bilagedel-b---sprakrapporter-m.m 
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Bilaga 1. Exempel på 
dagboksblad i Skatteverkets akt 

Årende Il Joum~ 

Akt 

OOkumenl 

@ Beslutsunde1lag 

@ svar 

@ f ritextb<ev 

@ öve,klagand e avseende årtla bes.-.altning,'in•:omsttaYering 

@ Omprllming_sbesltJt 

@ BesMsundertag 
@ TJänsteanleckn!ng pgii Sflrsktlt kvalificerad beslutslattare 

@ svar 

@ övervag ande omptövningstie; !ut 

@ S1utskatt eM5ked. ej onen119 

@ ~ 

@ = 
@ = 
@ ltHQS 

@ Qyng! 

lnk.ommel 00 SKV/Skapat 

2018-06-19 

2018-06-09 

2018-05-23 

20 18-05-18 

20 18-03-15 

2018-03-15 

20 18-03- 15 

2018-03-13 

2018-02-12 

2017-12-05 

2017-06-29 

2017-06-29 

2017-06-29 

2017-06-29 

2017-06-29 
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Bilaga 2. Exempel på riktat 
föreläggande 

[I FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 

XX AB ./. Skatteverket 
angående mervärdesskatt 

REMISS 
2019-

Till 

Förvaltningsrätten anmodar Er att besvara följande fråga. 

Aktbilaga 

'Mål nr. 

Anges vid kontakt med domstolen 

För det fall beskattnings-underlagen för de lfråg.warande totalentre11renaderna Inte 
mulle bestiinuuas grnom up11delnlng efter skälig grw1d ~ som Skatteverket gjort, 
utan htället utgöras av de marknads-värden, sett till de fasta och Iöpande ko$1nader I 
bolagets röreh-e som J1elöpt 11:'i totalentreprenaderna, vilka marknadioiirden skulle då 
Slmtteverket åsätta dessa? 

Svaret ska ha konunil in till förvaltningsrätkn senast den 

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten. 

Nanm 
Telefon direJ..i 040-

Postadress 
Box4522 

Bcsöksadrrss 

Kalmdegalan 6 

Tc1efon 
040-35 35 00 

Trlrfa" 
0-10-97 24 90 

Expcditlonstld 

m~ndag - fred ag 

08:00-16:00 203 20Mahnö E-post: kansli2.fma/mdom.se 
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Bilaga 3. Exempel på tidplan 
·nför muntlig förhandling 

if
1

b. 

I-KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM 
SVW('j[SDO.\lSTOl.U 

PM ,._ 
2019·XX•J()( 

Avdelning x 

handläggare 

Inför den muntliga förhandlingen i kammarriiuen i mål nr xxxx-19 

Den muntliga förhandlingen iir endast ett komplement till den skiiftliga utred
ningen. Riitten h:1r tagit dd av det skriftlig., m ,tcfrtlc t. förhandlingen hör vam 
fokuscmd på s:\d,in t som inte framkonunit tidig.irc cLi cr på fönydlig,mdcn "" ti 
digare uppgifter. 

Förhandlingen sk~1 enligt iinskcmäl fnin hobgd a,~t· friig.111 om hobgcts riitt till 
awlmg för kostn:idcr för .. ........... Vid förhandl ingen kommer boh1gct och 
Sbtteverkel ;\tt ges möjlighet alt utveckla sina yrkanden och instilllni11g.,r niir det 
g.illcr föl j:1ndc fcig,,r. 

1. 

2. 

De fonnelht invändningama bolaget kommer inte att behand las Yid förhand
lingen. 

h>tmrrurdttcn föreslår följande tidplan för förhandlingen. 

• 9.30 !11ledni11g, yrka11dcn och inst.il111ing 

• 9.4!1 Sakfmrn.,..t..illningar 

o bob get ca 60 mi11 

o Skattcvcrkct:i C;l 60 min 

• 1 !AS l.unchpaus 

• 13.00 Vitt11csförhör med :\'N, cirka 45 tninuter 

o Vittnet ska hörns om . . ... . 

• 13.45 Eventuella kc,mplettcring.ir 

• 14.15 Slut;m törnnden, bohigct 

• 15.00 Slutanföranden, Skatteverkel 

I (2) 

Box 2102, 101 17 Stod;holm • Besöksad,~: 8 1,ge< Jarls l 0tg:) • Telefon: 03-561 690 00 • Fax : 0 &- 14 98 89 • J,c11m \3rr.a ttl'fl11lDd!holln3donue • V1WW.ki11TVT1a1rdt

tenistocliholm.domstot.se 
upedlUomlld: J.1.åodaiz·f1eda11 0~.00- 16.00 
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Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan inblandade parter 

PM 

'"'" 2019-xx-xx 

Om ni IH1r synpun kter dler fr:'1gor gå r det brn att ko nt:1 kri:a föredrngn nde- juristen 
NN (förnanm.cflcmamn @dorn. sc, 08-561 69XXA') eller kammnrrällsrndct NN 
(fornamn.e fi-ernamn@dom.se, 08-56 1 69X..X}.') . 

Nnm n 

or<lförnm.le 

2 (2) 

I 
I 

I' 

I, 

Il 

I 
li 

I 

I' 
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Bilaga 4. Exempel på anmodan 
att inkomma med bevisuppgifter 

KAMMARRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
[Avdelning x] 

[xxx] .I. Skatteverket 
angående [ xxx J 

ANMODAN 
l2019-xx-xxj 

lxxx) 
[xxx] 
[xx.x] 

Aktbilaga [xx] 

I 
Mål nr [x.xx-xx] 

_ lRotd Oxl] 
Anges vid kont:tkt med kamrunrrätten 

Du har överklagat [Förvaltningsrttttens i xxx dom/beslut den xx i mfll nrxxx-xx] . 

Du har begärt muntlig förhandling i målet/målen. Syftet med en muntlig förhandling är 

att komplettera den skriftliga utredningen. Krunmarr-ätten har tillgång till Skatteverkets 

ocl, förvaltningsr'Jttens akter i målet/målen. Om förvaltningsrlitten haft muntlig 

förhandling har kummarriillen även tillgång till inspelade vitlnesflirhör. 

Du anmodas att svara pi\ bifogade frågor. Du kan fylla i dina svar direkt i det bifogade 

formuläret och skicka in formuläret till kammarrätten eller skicka in dina svar till 

kammarrätten på annat sätL 

Ditt svar ska ha kommit in till kammnrrtitten senast den fxxxJ. 

Om du vill åberopa ytterligare skriftlig bevisning ska du skicka in denna till 

kammarrätten inom samma tid. 

fxxx] 

[Telefon direkt 08-561 xxx xx] 

Dok.Id xxxxxx 
l'o!t1;ulress 
Box2302 
103 17 Stockholm 

Hesöksndres.s 
Birger Jarls Torg 5 

Telefon 

08-561 690 00 

T,lefäx 
08-14 98 89 

F.-pust: kammum1ttcnistockhul111@tlum.sc 
www.kammim11ttcnis1ockhulm.domslol.i;c 

Expeditionstid 

möndag- fredag 
9:00-16:00 
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BEGÄRAN OM MUNTLIG FÖRHANDLING 
i mål nr ___________ _ 

1. Varför b egär Du 111uu1lig fcirhandling, dvs . b ctr".iffa.n<lc vilka fr-.igor eller i vilka 

avseenden om ser Du an målet behöver utvecklas muntligen? 

2. Vill Du böras personligen? (Om Du iir ombud, vill Din huvudman hö rns personligc11?) 

□ J• 

0 Nej 

3. Om Du \'ill höra ,·ittm:n: 

a) Ange viltnet:s/ v i11J1e rrns rnunn, adress oc:h te le fonnumm er. 

h) l<srn nllgot 11v vittnerrn hörns p er rel~fon ? 

c) Vad skn respektive vittne hörns om och vnd vill Du ntt det som vittnet ska hörns om 

skn bevisa? 

Darum och underskrift 
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