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KUMULATION AV SANKTIONER
PÅ SKATTEOMRÅDET

Av biträdande professor, jur. dr. Asko Lehtonen, Finland

1. Inledning

Internationellt är det allmänt bekant att sammanjämkningen av ett straff-
rättsligt och skatteadministrativt sanktionssystem, som grundar sig på den
skattskyldiges felaktiga förfarande är problematisk, då båda systemen har
skilda sanktioner och då åläggandet av sanktionerna sker separat. Härvid
föreligger fara för orättmätig kumulation av sanktionerna, vilket fenomen
allmänt benämns för sanktionskumulation.

Problemen kan återföras till skillnaderna i de straffrättsliga och skatte-
administrativa sanktionssystemen, å ena sidan gällande materialrättsliga
saker och å andra sidan förfarandet. Ämnets mångsidighet tillåter inte en
mer ingående behandling av alla därtillhörande omständigheter inom ra-
men för tillbudsstående sidoantal. I enlighet med givna föreskrifter är det
bara att foga sig i att behandla centrala spörsmål och en del fakta måste
lämnas på ett mer generaliserande och frågeställande plan.

Vid en nordisk tillställning vore det önskvärt att man vid behandlingen
av ett ämne tar hänsyn till särskilda drag i varje nordiskt land. Indelningen
av föreliggande ämnesområde i såväl straffrättsliga som skatterättsliga as-
pekter, ger inte tillfälle till specificerad behandling av vart och ett nordiskt
land. På grund av ämnets omfattning ser jag mig tyvärr tvungen till att
begränsa min synvinkel. Jag behandlar spörsmålen främst ur Finlands rätts-
ordnings synvinkel. Jämförelser gör jag närmast med Sveriges rätt. Urvals-
principen står att finna i den historiska kulturgemenskapen. Enligt tradition
hör det till den finska juristen och speciellt den rättsvetenskapliga forska-
ren att, förutom kunskaper i Finlands rättsordning även relativt väl behärska
och följa med Sveriges rätt. Traditionen grundar sig på Sveriges och Fin-
lands tidigare statsgemenskap och den rätts- och samhällsordning, som upp-
stod därigenom. I spåren härav skönjes fortfarande en betydande likhet i
rättsordningen. Utgående från detta kan den finländska forskaren tryggt
göra jämförelser mellan Sveriges och Finlands rättsordningar. Samnordisk
lagberedning och annat samarbete har minskat skillnaderna i rättsordningen
mellan de nordiska länderna. Trots det skiljer sig Islands, Norges och Dan-
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marks rätt i sådan omfattning mer från Finlands rättsordning, att en jämfö-
relse med dem inte är lika tillförlitlig som jämförelsen med Sveriges rätts-
ordning. Speciellt svårt är det att på ett tillförlitligt sätt klargöra i skillna-
derna mellan administrativa förfaranden. Av dessa orsaker anser jag det
bäst att nöja sig med, att korreferenten i sitt anförande och de övriga delta-
garna i sina inlägg, kompletterar behandlingen i avseende å de andra nor-
diska ländernas särdrag.

2. Sanktionskumulation

Med Sanktionskumulation avser jag i detta sammanhang en situation,
till vilket ett lagstridigt beteende hör två eller ett flertal negativa sanktioner.
Med en negativ sanktion avses i detta sammanhang en obehaglig och men-
lig påföljd som förorsakas av avvikelse från normerna.

Prima facie verkar saken vara ett sådant begränsat problem, där det är
fråga om en sammanjämkning av skatteadministrativ skatteförhöjning (el-
ler skattetillägg som det heter i Sverige) och straffrättslig bestraffning.
Sanktionskumulationen är som fenomen mycket mer mångfasetterad, var-
för det är skäl att analysera dess systematik.

Sanktionskumulation kan bestå av å ena sidan anhopningen av de offi-
ciella eller formella påföljder, vilka tillhör det formella kontrollsystemet,
bestämda av domstolen och annan myndighet och å andra sidan av anhop-
ningen av formella och informella eller inofficiella eller faktiska sanktio-
ner.

Då förändringen av samhällets strukturer och verksamhetsformer blir allt
mer komplicerad uppstår lätt parallella system, i vilka man för samma bete-
ende gör flera beslut. Påföljden blir härvid lätt en anhopning av sanktioner.
Sanktionskumulationssituationen har kunnat uppstå i samband med sam-
hällets utveckling antingen på ett analytiskt eller syntetiskt sätt.1

I den analytiska utvecklingen spjälks den tidigare helheten upp i delar.
Som ett gott exempel på detta kan nämnas böter, som i den gamla svensk-
finska rättsordningen var en helhet, omfattande gottgörelse för målsäganden
och som räckte t.o.m. till enda påföljd även för grovt brott. Så småningom
gavs en del av boten åt samhället eller "det allmänna". Senare urskiljdes
skadestånd och konfiskation. Botsystem har uppdelats i tre separata påfölj-
der: böter, skadestånd och konfiskationspåföljd.

1 Se Anttila-Törnudd: Kriminologi i kriminalpolitisk perspektiv. Stockholm 1973 s.
189-190.
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Kännedom om den historiska utvecklingen hjälper att förstå, att böter
och skadestånd kan förorsaka sanktionskumulation. En mer förståelig si-
tuation uppstår då, när en person som är dömd till straff åläggs ett ansenligt
skadeståndsansvar för annan än sin egen skatt. Vid kartläggningen av
sanktionskumulationens hävningsalternativ är det likaledes orsak att komma
ihåg den analytiska utvecklingen av dessa påföljder. Man har under senare
år, både i den anglosaxiska och den tyska kriminalpolitiska diskussionen,
åter framfört åsikter, enligt vilka skadestånd i vissa fall kunde brukas som
sådan straffrättslig påföljd som helt skulle ersätta annat straff.2

I den syntetiska utvecklingen är enskilda sanktioner förknippade med
varandra. Med andra ord riktas ända från början emot en person flera av
varandra oberoende negativa påföljder på grund av samma beteende. En
typsituation rör ett fall, där straffet, utfärdat av domstolen och administrativa
sanktioner åtgärdade av förvaltningsmyndigheterna riktas mot samma per-
son. Sedan gammalt är det känt att man föreskrivit tjänstemän och militärer
disciplinpåföljder enligt administrativ ordning samt straffrättsliga påfölj-
der för samma gärning. Likaledes har parallella straff och administrativa
tvångsvårdåtgärder varit bekanta. Ytterligare kan man förutom straffen
nämna indragning av vissa särskilda tillstånd, såsom körkort, näringstill-
stånd eller auktorisationsförluster, eller förbud, såsom näringsförbud. I dessa
fall berör en parallell situation ett straff som bör dömas på grund av skatte-
fusk och skatteförhöjning som påförs i beskattningsförfarandet.

Man bör komma ihåg motsvarigheten i de uppräknade sanktionskumula-
tionssituationerna, då man börjar överväga de lösningsalternativ som hän-
för sig till skattefusk. På många områden har man kunnat eliminera
kumulationen eller mildra dess verkningar, då man tagit sig an problemen.

I syntetiska utvecklingssituationer är helt regelmässigt problemet, att
bestämmanderätten tillhör ett flertal myndigheter, vilkas kontakt sinsemel-
lan möjligen har försvagats på ett mångfasetterat sätt i det utvecklade sam-
hället och vilka kan följa olika värderingsgrunder i sin verksamhet. Upp-
delningen av skattelagstiftningen i flere skattelagar och det separata
beskattningsförfarande som hänför sig därtill kan mångfaldiga den sanktions-
kumulation som berör skattefusket.

Vid värderingen av preventiva verkningar man i kriminalpolitiken en-
bart fäst uppmärksamhet vid de effekter som hänför sig till gripandet och

2 Se t.ex. Zila: Skadestånd till brottsoffer som en straffrättslig påföljd i skuldfrihet
och ansvarslöshet. Helsingfors 1994 s. 229-239.
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straffþrocessen, fastän den skyldige inte skulle dömas påföljd. Från denna
synvinkel kan man inte lämna obeaktat de till skattefusk hänförande verk-
ningar, som å ena sidan härrör sig från skattegranskning och bestämning av
skafteförhöjning och å andra från förundersökning och domstolsbehandling.
Parallella sanktionssystem förorsakar i sin form av dubbelt förfarande upp-
repade ekonomiska kostnader och själsliga lidanden.

Bestraffningen av handlingar som ansluter sig till skattefusk kan föror-
saka sedvanliga informella sanktioner, såsom förlust av arbetsplats samt
diskriminering av den skyldige och hans familj förorsakad av omgivningen.
Skattebrott, såsom annan ekonomisk brottslighet, kan ofta behäftas med ett
ovanligt omfattande offentliggörande utfört av kommunikationsmedlen.
Detta förorsakar press på och anpassningssvårigheter för den skyldige och
därtill menliga verkningar med anledning av långvarig förundersökning och
domstolsförhandling.

3. Nackdelar av Sanktionskumulationen

Helhetsfördelning som uppstått på analytisk väg kan man anse för en natur-
lig följd av samhällsutvecklingen. Sanktionskumulation kan då vara sken-
bar och påföljdernas mångfald är i sig inget egentligt problem. Här är det
vanligen fråga om exempelvis uppdelningen av gammal bot i böter, skade-
stånd och förverkandepåföljd. Böter döms på grund av sedvanliga preventiva
orsaker som hänför sig till straff. Skadestånd döms ut så att målsäganden
försätts i en situation som föregår skadan eller ersätts för åsamkade skador.
Med konfiskation elimineras bland annat den ekonomiska fördel som brott-
tet åstadkommit.

Sanktionskumulationens negativa företeelser är mer betydande i sådana
fall, som uppstått i syntetisk utveckling. Påföljdernas faktiska innehåll har
möjligen förändrats, vilket man nödvändigtvis inte beaktat vid revidering
eller förenhetligande av systemen.

Vid utredandet av nackdelarna kan man fasta uppmärksamhet vid föl-
jande.3

3.1 Rättvisa

Helhetspåföljd, som hänför sig till samma gärning kan med anledning av
mångfald eller sanktionskumulation bli alltför sträng. Detta slutresultat

3 Se Anttila: Rikosseuraamusten kumulatiivisuuden oikeussosiologista tarkastelua
(Zur Kumulation in den sanktionen aus Verbrechen), Lakimies 1964 s. 678-679.
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påverkas ofta av omständigheten, att i varje berörd myndighets vetskap
enbart finns de sanktioner som ålagts av denna myndighet och att man inte
vid prövningen av påföljderna beaktar de negativa sanktioner som annan
myndighet förelagt.

3.2 Likställighet

Sanktionskumulationen förorsakar ofta den konsekvensen att gärningar som
är likartade till sitt straffvärde sanktioneras på ett från varandra avvikande
sätt, ifall man inte beaktar sanktionernas sammanlagda verkan. Som exem-
pel kan tas ett vanligt bedrägeri och skattebedrägeri. Till det vanliga bedrä-
geriet hör straff och skadestånd såsom regelmässiga negativa sanktioner.
Som sanktion för skattebedrägeriet föreligger vanligen dessutom skatteför-
höjning. Brottenas tillvägagångssätt och skadlighet och den skuld som
gärningsmannen ådagalagt i brottet kan vara fullständigt desamma. Även
offret för brotten kan vara densamma eller staten. I en dylik situation kan
skattebrottslingen med orsak fråga, varför han dessutom utsätts för sträng
skatteförhöjning, om straffpåföljderna är desamma. Likheten i brottens straff-
värden förutsätter, att man på något sätt beaktar den administrativa skatte-
förhöjningen vid straffmätningen.

3.3 Rättsskyddet

Till ett förvaltningsförfarande hänför sig inte heller ofta samma garantier
för rättsskydd som i den rättegång i brottmål som sker i domstolen. Brister-
na i ett förvaltningsförfarande kan bero på summariskt förfarande, fördel-
ningen av bevisbördan, den låga beviströskeln (beviskrav) och bristfällig-
heten i den muntliga förhandlingen samt avsaknaden av möjligheter till
erhållandet av fri rättegång.

3.4 Allmänpreventiva synpunkter

Sanktionskumulationen försvagar i allmänhet allmänpreventionen, om till
allmänhetens kännedom endast kommer en del av sanktionerna eller de
straff som domstolarna dömt. För en utomstående person kan påföljderna
verka mycket mildare än de i verkligheten är, såvida de administrativa på-
följderna inte är offentliga t.ex. på grund av skattesekretessen. På grund
härav skulle det vara optimalt, att alla formella sanktioner skulle vara sam-
lade i ett sanktionssystem och att de skulle dömas i samma domstolsför-
handling.
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3.5 Individualpreventiv synvinkel

Påföljdernas mångfald kan innebära konfliktfyllda resultat och sålunda för-
sämra individualpreventiva mål. Innehållet i en påföljd kan förorsaka en
situation, som i sin helhet fråntar betydelsen av ett annat beslut. Denna
påföljd hänför sig ofta till olika värderingsgrunder hos myndighetsutövarna.
Domstolarnas åtgärder, som skulle underlätta brottslingens anpassnings-
svårigheter, kan förlora sin betydelse på grund av sträng beskattning enligt
uppskattning och skatteförhöjning.

3.6 Rationalitet

Ett straffrättsligt och skatteadministrativt sanktionssystem innebär dubbel
behandling av samma ärende hos myndigheterna. Under det gångna årtion-
det har myndigheternas kostnadsbesparingar blivit allt mer angelägna. Ur
denna synvinkel kan det inte anses motiverat att man ålägger skilda sank-
tioner i två separata behandlingar.

4. Sammanjämkning av straff och skatteförhöjning

För att skydda skattetagarens fiskaliska intresse eller den offentliga ekono-
mins medelanskaffning kan man anse det klart, att straff och skatteför-
höjningar behövs för deras allmänpreventiva effekters skull. I allmänhet
kan man också anse godtagbart, att den skada som genom bedräglig åtgärd
åsamkat skattetagaren bör ersättas.

Föremål för intresse i detta sammanhang är den omständigheten, att ett
beteende sanktioneras två olika gånger. Ordningen är i allmänhet den, att
först verkställs beskattning och samtidigt påförs eventuell skatteförhöjning.
Härefter kan en rättegång i brottmål följa, där man kan döma straff. Som
utgångspunkt i mitt anförande är antagandet, att skatteförhöjningar i all-
mänhet är så betydande ekonomiska sanktioner, att man inte kan lämna
dem helt obeaktade. Problemet rör sålunda frågan, hur påföljdernas mång-
fald förorsakad av Sanktionskumulationen skulle beaktas, exempelvis för
att undvika alltför stränga sanktioner.

Straffmätningsstadgandena möjliggör i allmänhet den omständigheten,
att skatteförhöjning, som tidigare ålagts för samma gärning beaktas vid
straffmätningen. Exempelvis enligt stadgandena i Sveriges brottsbalk 29 kap.
5 § första stycket punkt 8 och Finlands strafflag 6 kap. 4 § kan skatteför-
höjning beaktas för att undvika obilligt resultat.

I motiveringar av ett av de tidigare avgörandena i Sveriges högsta dom-
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stol har man uttalat: "Vid straffmätningen bör hänsyn tagas till att U (den
tilltalade) får antagas bli påförd skattetillägg." (Se NJA 1974 s. 198.) Man
har även senare gett betydelse åt skatteförhöjningen vid straffmätning vid
sidan av andra omständigheter, varvid ytterligare en kännbar skatteförhöjning
har kunnat leda till att man inte förenat den villkorliga domen med bötes-
straff. (Se Thornstedt-Rabe-Eklund: Skattebrott (1994) s. 54-57). Samma
ståndpunkt har tagits redan vid förarbetena till Sveriges skattebrottslag. (Se
prop. 1971:10 s. 351 och 364.) Finlands högsta domstol har i samma spörs-
mål gett ett prejudikat med följande innehåll:

HD 1981 II 14: Vid straffmätning beaktades såsom straffnedsättande
omständigheter de stränga ekonomiska påföljder, vilka ålagts de åtalade i
form av skatteförhöjningar och -tillägg.

Ur den svenska och finska rättens synpunkt föreligger inget hinder för
att man vid straffmätningen beaktar tidigare ålagd skatteförhöjning.

I skenet av refererad rättspraxis känns det överraskande att man i del-
betänkandet av 1993 års skattebrottsutredning presenterat följande uttalande:
"Det förekommer likväl knappast i praktiken att en domstol som dömer till
ansvar för skattebrott uttryckligen i domskälen åberopar den omständig-
heten att skattetillägg ålagts." (Se Översyn av skattebrottslagen. SOU
1995:10 s. 293.) I betänkandets uttalande anses naturligt bland annat av
den orsaken, att skatteförhöjning i princip är en obligatorisk påföljd. Man
kan rikta kritik mot det ställningstagande som framlagts i betänkandet. Ur
processrättslig synvinkel vore det viktigt, att man i domsmotiveringarna
uttrycker öppet, vilka omständigheter som inverkat på straffmätningen. Ovan
redogjorda allmänpreventiva synpunkter försvarar även det ställnings-
tagandet, att beaktandet av skatteförhöjningen framkommer i beslutet.

I skattebrottsutredningen (SOU 1995:10) har man mångsidigt behandlat
Sanktionskumulationen, fastän man där inte presenterar åtgärder för elimi-
nering av dubbelbestraffning. Betänkandet avslöjar för egen del, vad beva-
randet av Sanktionskumulationen beror på. I betänkandet behandlas proble-
men i första hand ur byråkratisk eller domstolarnas och skattemyndigheternas
synvinkel. Dessa instanser är dessvärre inga parter (sakägare), utan det är
skattetagaren eller staten och den skattepliktige. I betänkandet har man glömt
att myndigheterna bara betjänar parterna. I betänkandet klargör man de
olägenheter, som Sanktionskumulationen förorsakar den skattskyldige. I
betänkandet underkastar man sig problemen genom att konstatera, att
Sanktionskumulationen är en konsekvens av systemet och att motsvarighe-
ter står att finna på många andra områden.
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Sanktionskumulationens paradox ligger däri, att problemet identifieras,
utan att åtgärdas. Sanktionskumulationen är en följd av systemet, såsom
man konstaterar i betänkandet. Systemet borde förändras, så att sanktions-
kumulationen skulle försvinna.

Det spaltutrymme som här står till förfogande möjliggör inte en omfat-
tande diskussion av ämnet, varför jag nöjer mig med tesliknande konstate-
randen, vilket jag inledningsvis konstaterade.

Sanktionskumulation är ett kriminalpolitiskt problem. Saken bör således
granskas ur kriminalpolitisk synvinkel.

De skatteförhöjningsstadganden som innefattas i Danmarks, Finlands,
Norges och Sveriges skattelagstiftning är i allmänhet märkbart stränga. De
möjliggör användningen av kännbara ekonomiska sanktioner. Allmänt ta-
get kan sägas, att skatteförhöjningspåföljderna ofta är strängare än dömda
bötesstraff, såväl i jämförelse med skattebrott som andra ekonomiska brott.
Stränga skatteförhöjningar och därtill fogade straff innebär faktiskt, att man
strävar efter att påverka med hjälp av strängheten i sanktionen eller såsom
fordom med sanktionernas avskräckande effekt. Då har man glömt det, i
kriminologiska undersökningar konstaterade faktumet, att man genom märk-
bart strängare straffbara erhåller en kortsiktig effekt. För inom kort förlo-
ras effekten - man vänjer sig vid sträng straffnivå.

Förutsättningen för sanktionens allmänpreventiva verkan är bland annat
sannolikheten för upptäckt, vilket är av betydelse speciellt för de brott, för
vilkas del den potentiella gärningsmannen väger skillnaden mellan upp-
täckten och straffet samt den nytta som brottet skulle medföra. Skattebrotten
är ofta brott, till vilken man fogar planmässighet. Ett lyckat skattefusk medför
i allmänhet åt gärningsmannen en märkbar ekonomisk nytta, emedan
skattesatserna är höga. Enligt utredningar som gjorts i de olika nordiska
länderna är skattebrotten allmänna, men den dolda brottslighetens omfattning
är stor. Risken för upptäckt är inte en märkbar faktor i anknytning till skatte-
brott. Stränga straff kan då inte ha önskvärd effekt, eftersom risken för
upptäckt blir föga. De som blivit upptäckta är ställföreträdande lidande
(syndabock) i systemet. Dubbelbestraffning av skattefusk är inte rationellt
ur allmänpreventiv synvinkel. Den skapar endast onödiga kostnader och
olägenheter.

Skatteförhöjningar verkställs i allmänhet mycket formalistiskt i ett massa-
liknande skatteförfarande. Individuella faktorer beaktas inte alltid i tillräcklig
utsträckning. Det uppstår missnöje gentemot systemet. En formalistisk sank-
tion innebär en återgång till ett förfarande enligt de absoluta straffteorierna.
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Bestraffning har inte ett preventivt syfte som riktas mot framtiden, utan
straffet betraktas som soning för ett brott. Ofta saknas fasta och klara regler
för vilka fall av uppdagat skattefusk som blir föremål för rättegång i brott-
mål. Föremål för skattemyndigheternas val är bland annat sådana tidsmäs-
siga variationer, som inte kan förklaras med antagna förändringar i
totalbrottsligheten. Under det gångna årtiondet har exempelvis skattemyndig-
heterna i Sverige och Finland gjort anmälningar om misstänkta skattebrott
i väsentligt mindre utsträckning än tidigare. (Se SOU 1995:10 s. 137-145 ja
Rikollisuustilanne 1994 (Crime in Finland 1994). Rättspolitiska forsknings-
institutet s. 63-65.) Förändringarna kan inte förklaras på annat sätt än att
myndigheternas anmälningsaktivitet har förändrats. I praktiken betyder detta
att selektionen av föremålet för straff kan vara slumpmässigt. De som råkar
ut för rättegång i brottmål är kriminalpolitiskt ofta ställföreträdande lidande
(syndabock). De omständigheter som förutsätter rättvis och likvärd be-
handling försvarar inte heller dubbelt sanktionssystem, eftersom selektionen
av föremål för bestraffning inte sker på konsekventa grunder.

På vilket sätt borde man avlägsna Sanktionskumulationen, ifall den inte
är till nytta för skattetagaren och om den är till men för både skattetagaren
och den skattskyldige? Lösningen kan vara mycket enkel. Som modell kan
det inbördes förhållandet mellan administrativt disciplinförfarande och rät-
tegång i brottmål föreligga. Om disciplinpåföljd anses för tillräcklig sank-
tion, förs förseelsen inte till domstolsbehandling, utan den behandlas så-
som disciplinåtgärd. Brott förs till domstol, ifall disciplinpåföljd inte är
tillräcklig påföljd. Då behandlas ärendet inte såsom disciplinåtgärd. På
motsvarande sätt kunde man förfara beträffande skattefusk. Ifall skatteför-
höjning anses som tillräcklig påföljd, leder skattefusk inte till domstols-
behandling. Nuförtiden förfar man i allmänhet sålunda. Sanktionskumulation
uppstår i sådana situationer, då enbart skatteförhöjning inte anses vara till-
räcklig sanktion. Problemet är, att först påförs skatteförhöjning och sedan
dessutom anmäls ärendet till straffprocessuellt förfarande. Sanktions-
kumulation skulle elimineras i de flesta fall genom att skatteförhöjning inte
skulle påföras då avsikten är att skattefusk skall bli föremål för rättegång i
brottmål. Det förutsätter att man enkelt ändrar systemet så, att skattemyn-
digheterna har rätt att avhålla sig från att verkställa skatteförhöjning, om
man gör en skattebrottsanmälan till polisen.

I alla fall skulle det tydligen inte vara möjligt att handla på föreslaget
sätt. Till en början kan man avslöja endast en liten del av det skattefusk,
enligt vilket man verkställer skatteförhöjning. Senare kan den återstående
delen av skattefusk uppdagas, varefter skatteförhöjning inte längre anses
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som tillräcklig sanktion. I ett dylikt fall kunde domstolen beakta den er-
lagda skatteförhöjningen som ett avdrag i samband med straffmätningen.

5. Kumulation av skatteförhöjningar

Skatteförhöjningarna kan även hopa sig sinsemellan. Jag utesluter de fall,
där den skattskyldige vid olika tidpunkter gjort ett flertal olika skattefusk,
vilka inte står i inbördes förhållande.

En anhopning av skatteförhöjning kan likställas med sanktionskumulation
t.ex. då en företagare inte bokför sådana försäljningsinkomster, enligt vilka
inkomstskatt och mervärdesskatt samt eventuella andra skatter, såsom ac-
cis eller punktskatt skall påföras. Dessa skatter regleras i särskilda lagar,
vilka var och en har egna skatteförhöjningsstadganden.

Skilda skatteförfaranden leder regelmässigt till att det för varje skatt påförs
skilda skatteförhöjningar till sitt fulla belopp. Denna typ av anhopning av
påföljder har i allmänhet uteblivit från den kriminalpolitiska diskussionen.

Skattefusk grundar sig ursprungligen på ett beteende - att man låter bli
att bokföra inkomster. Beteendet differentieras dock som skilda skattebrott,
om man för varje skatt lämnar in skilda skattedeklarationer.

Enligt den straffrättsliga bedömningen uppfyller beteendet både rekvisit
för bokföringsbrott och skattebedrägeri. Dömande av straff vållar inga prob-
lem enligt nordiska strafflagar, för enligt enhetsstraffprincipen kan man för
flera brott bestämma ett gemensamt straff.

Det straffrättsliga systemet beaktar helheten, men för det skatterättsliga
systemet gestaltas inte totalitet.

I skatteförfarandet är det möjligt att avlägsna anhopning av skatte-
förhöjning genom skattemyndigheternas interna samarbete. Ifall skattefusken
är så grova, att skatteförhöjning inte kan anses som tillräcklig påföljd, föl-
jer rättegång i brottmål, där man ändå borde beakta helheten. I dylika fall
framträder allt tydligare krav på, att man bör beakta skatteförhöjningarna
vid straffmätningen. En mångfaldig sanktionskumulation skulle bäst und-
vikas vid ett sådant system, där man i stället för ett flertal skatteförhöjningar
och straff skulle bestämma ett gemensamt straff.

6. Kumulation av förfaranden

Det nuvarande systemet kan leda till, att man hamnar att enskilt värdera
sanktion av skattefusk vid skatteförfarande och i rättegång i brottmål. Man
hamnar att framlägga samma material på två olika ställen. Två skilda myn-
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digheter gör beslut i samma ärende. Såvida den skattskyldige är missnöjd
med både skatteförhöjningen och straffet, bör han söka ändring enskilt för
vardera besluten. Två skilda myndigheter behandlar samma ändrings-
ansökan.

Dessa olägenheter i förfarandet underskattades i skattebrottsutredningen
(se SOU 1995:10 s. 294). I ställningstagandet har man på sätt och vis läm-
nat obeaktat alla de tråkiga erfarenheter, som den svenska staten hade i
fallet med den kända svenska skådespelaren Max von Sydow.

De svenska förvaltningsdomstolarna godkände inte i tiden skådespela-
rens krav, att han skulle höras i muntlig förhandling beträffande de stränga
skatteförhöjningar som ålagts honom. Skådespelaren vände sig härefter till
Europadomstolen som verkar i Strasbourg. Under behandlingen i domsto-
lens första instans eller i kommissionen gjordes mellan den svenska staten
och skådespelaren en förlikning, som blev kostsam för den svenska staten.
Härefter ändrades Sveriges lagstiftning så, att förvaltningsdomstolarna bör
hålla muntlig förhandling angående skatteförhöjning, om den skattskyldige
anhåller därom.

Frågan gällde tolkningen av 6 artikeln 1 punkten i Europarådskonventio-
nen om mänskliga rättigheter. Forskare i internationell rätt är benägna att
tolka nämnda avtalspunkt så, att sträng skatteförhöjning skulle kunna anses
för där avsedd "kriminaltalan". Skatteförhöjning jämställs således med bö-
ter.

Ett förfarande enligt principerna i rättsstaten skulle förutsätta införande
av nödig muntlig förhandling både i allmän domstol och förvaltningsdoms-
tol. Dylikt förfarande är till sin kostnad hög och besvärlig både för skatte-
tagare och den skatt skyIdige. Förfaringsmässiga synpunkter försvarar även
upphävandet av sanktionskumulation och koncentrering av bestämmande
av påföljderna till ett förfarande.

Skatteförhöjning är en straffartad påföljd, som kan med sina ekonomiska
effekter vara sträng. Av denna orsak stöder ovan presenterade synpunkter
om rättsskyddet och individualprevention ett antagande av ett sådant sys-
tem, där bestämmandet av flera påföljder skulle koncentreras till allmän
domstol.

7. Sammanfattning

Bestämmande av skatteförhöjning och straff på grund av ett skattefusk le-
der nuförtiden till sanktionskumulation. Straffrättsliga stadganden möjlig-
gör beaktande av tidigare påförd skatteförhöjning i samband med straff-
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mätning. Bestämmandet av skilda sanktioner förorsakar en behandling av
samma ärenden vid två olika förfaranden.

Sanktionskumulationens olägenheter skulle man kunna avlägsna genom
att koncentrera bestämmandet av de negativa sanktionerna till ett förfa-
rande. Mildare fall skulle kunna lämnas helt beroende av skatteförhöjning,
så som man nuförtiden i allmänhet gör. Utdömande av sanktion för grövre
fall skulle i allmänhet vara möjlig att koncentrera i sin helhet till rätte-
gångar i brottmål.

Skadestånd kan utgöra Sanktionskumulation tillsammans med andra på-
följder. Det har inte funnits möjligheter att fördjupa sig i alla problem kring
denna kumulation inom ramen för detta anförande. En menlig kumulation
kan uppstå speciellt då, när skadestånd rör skatter som debiteras annan och
då skadeståndet inte grundar sig på bedrägligt förfarande. En intressant
fråga i detta sammanhang skulle vara, skall man kunna utnyttja ett skade-
stånd till sitt fulla belopp i stället för andra sanktioner. Ett dylikt alternativ
kunde ligga i målsägandens eller skattetagarens intresse.


