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Skatteverkets beskrivning av gällande rätt 

 

En del av Skatteverkets verksamhet består i att ta ställning till hur gällande rätt ska tolkas. 

Det är positivt att Skatteverket tydligt ger uttryck för sin ställning i en fråga. För att följa den 

grundlagsstadgade objektivitetsprincipen är det dock av vikt att Skatteverket är transparent 

kring vilka överväganden som ligger bakom myndighetens informationsgivning. Detta är 

även viktigt för att stärka rättssäkerheten i skatteprocessen.1  

 

Skatteverkets allmänna information på webben och i Rättslig vägledning innehåller en 

omfattande redogörelse av skatteregler och är generellt sett informationstjänster som 

uppskattas av våra medlemsorganisationer och medlemsföretag. Svenskt Näringsliv har 

dock vid upprepade tillfällen under flera år erhållit synpunkter och frågor från såväl enskilda 

företag som olika organisationer om innehållet i Rättslig vägledning och Skatteverkets 

ställningstaganden.  

 

Med undantag för de riktigt stora saknar de flesta företag egen expertkompetens när det 

gäller skattefrågor och många gånger har företagen inte heller ekonomiska möjligheter att ta 

hjälp av rättslig expertis. Därtill utgår många från att Skatteverkets beskrivning av gällande 

rätt är saklig och opartisk. Detta gäller särskilt för de små och medelstora företagen med 

dess företrädare. Med hänsyn till detta samt objektivitetsprincipen är det av stor vikt att 

Skatteverket är transparent i sin tolkning av gällande rätt och att myndigheten i osäkra 

rättsfrågor lyfter upp alla relevanta omständigheter, det vill säga även sådana som talar emot 

Skatteverkets uppfattning. 

 

Svenskt Näringsliv har gett konsultföretaget Svalner i uppdrag att ta fram en begränsad men 

illustrerande kartläggning av kammarrättsdomar där domstolen kommit till en annan slutsats 

än den som framgår i Rättslig vägledning alternativt i något ställningstagande. Detta arbete 

återfinns i bifogad promemoria. Promemorian omfattar även en beskrivning och analys av 

hur Skatteverket återger aktuella domar, särskilt i ljuset av hur omständigheter lyfts fram och 

vilken betydelse dessa har givits i olika bedömningar.  

 

Mot bakgrund av bilagda promemoria och vad som ovan anförts önskar Svenskt Näringsliv 

att på en principiellt plan få Skatteverkets syn på följande frågeställningar 

 

 
1 Behovet av att ytterligare stärka rättssäkerheten i skatteprocessen lyfts upp av 
Advokatsamfundet i dess hemställan om lagändring daterad 21 september 2021 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/hemstallan-om-forfattningsandringar-for-att-starka-rattssakerheten-och-forutsebarheten-i-skatteprocessen-ocr-ej-beslut.pdf
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1. Vilka överväganden avgör om en kammarrättsdom lyfts fram i Rättslig 

vägledning/ställningstagande? 

2. Vilka överväganden avgör om en kammarrättsdom inte lyfts fram i Rättslig 

vägledning/ställningstagande? 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Fall, chef för skatteavdelningen Svenskt Näringsliv 

Katarina Bartels, skatteexpert förfarande och rättssäkerhet  

Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert mervärdesskatt 


