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Inbjudan till seminarium den 3 oktober 2013 
 

Utredningen om rättssäkerhet i  

skatteförfarandet I: tredjemanskontroller 
 

Tid:   Torsdagen den 3 oktober 2013, kl. 11:30 - 13.30. 
Lunchsmörgås serveras kl. 11:30. Seminariet börjar kl. 12:00 
och avslutas kl. 13:30. 

Plats:  Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm 
Medverkande: Anna Carolina Baur, rättslig expert, Skatteverkets 

rättsavdelning, Anders Hultqvist, juris doktor, adjungerad 
professor i finansrätt, Stockholms universitet, Peter Nordquist, 
advokat, Peter Nordquist Advokatbyrå. 

Samtalsledare: Carl Lindstrand, advokat och civilekonom, Lindstrand Leffler 
Advokatbyrå. 

 

Skatteverket har enligt gällande lagstiftning möjlighet att inhämta uppgifter om 
enskilda som innehas av företag genom så kallade tredjemanskontroller. I 
praktiken kan det röra sig om mycket stora mängder information och många 
enskilda som granskas. Möjligheterna att genomföra tredjemanskontroller har varit 
föremål för kritik ur rättssäkerhets- och integritetssynvinkel varvid möjligheten att 
besluta om så kallade "generella tredjemansrevisioner", d v s insamlande av 
uppgifter som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den reviderade, varit 
särskilt kritiserad. Denna möjlighet var även under en period helt avskaffad.  
 

I betänkandet SOU 2013:62: Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet föreslår utredningen att generella 
tredjemanskontroller fortsatt skall vara tillåtna, men att beslut om sådan kontroll 
skall omgärdas av vissa krav. Den som tredjemanskontrollen avser skall även ges 
möjlighet att begära att vissa uppgifter och handlingar undantas från att läggas till 
grund för beskattning eller tulltaxering. Vidare förtydligas att vid revision skall den 
reviderande myndigheten inte få söka efter handlingar och uppgifter som inte 
omfattas av revisionsbeslutet. 
 

Är dessa förslag tillräckliga för att tillgodose de krav på rättssäkerhet och 
integritetsskydd som kan aktualiseras i sammanhanget? Vilka konsekvenser medför 
de föreslagna ändringarna för effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet? 
 

Institutet Skatter & Rättssäkerhet bjuder in Dig att delta vid detta seminarium utan 
avgift. Det går bra att överlåta platsen till en kollega. Vänligen skicka in Din 
anmälan till Caroline Carlson, caroline.carlson@isor.se. 
 

Antalet platser är begränsat. Plats bereds i turordning. 
 

Är du ännu inte medlem i Institutet Skatter & Rättssäkerhet kan du anmäla dig 
genom att betala in årsavgiften på 300 kronor till plusgirokonto 32 29 69-7. För 
mer information om Institutet Skatter & Rättssäkerhet, se www.isor.se. 
 

Välkommen! 
 

Caroline Carlson 
Kanslichef 


