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KLAGANDE
AA

MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Göteborg dom den 5 november 2007 i mål nr 153-07
(bilaga)
SAKEN
Skattetillägg vid inkomsttaxering 2006
___________________

YRKANDE M.M.
AA fullföljer sin talan.
Skatteverket avstyrker bifall till överklagandet och anför huvudsakligen
följande. Det sätt som AA fyllt i sin deklaration på tyder på att hon inte
varit tillräckligt noggrann när hon deklarerat. Att man brister i
noggrannhet vid upprättande av deklaration kan inte anses ursäktligt.
Skatteverket anser inte heller att felet, som består i att en siffra har lagts
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till mitt i beloppet, är av sådan art att det är oskäligt att ta ut skattetillägg
med fullt belopp även om det är fråga om ett misstag. Det har inte heller
framkommit andra skäl som utgör grund för hel eller delvis befrielse från
påfört skattetillägg.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 5 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324), TL, i den i
målet tillämpliga lydelsen ska en särskild avgift (skattetillägg) tas ut om
en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har
lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen. Av andra stycket
samma paragraf följer att en uppgift ska anses vara oriktig om det klart
framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller
att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen
som han varit skyldig att lämna. En uppgift ska dock inte anses vara
oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör
tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift ska inte heller anses
vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas
till grund för ett beslut.
Av 5 kap. 14 § första stycket TL följer att den skattskyldige helt eller
delvis kan befrias från särskild avgift om felaktigheten eller
underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara
oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis
befrias från avgiften, ska den sättas ned till hälften eller en fjärdedel. I
paragrafens andra stycke anges vissa kriterier som särskilt ska beaktas
vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår
som ursäktlig och i det tredje stycket anges motsvarande kriterier för
bedömningen av oskälighet. En sådan faktor som särskilt ska beaktas är
om avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller
underlåtenheten.
Först efter Skatteverkets förfrågan har det framkommit att det aktuella
yrkandet om avdrag för kostnader för resor till och från arbetet var
felaktigt angivet. Som underinstanserna funnit har AA således lämnat en
sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg.
Frågan i målet är om det föreligger skäl för hel eller delvis befrielse.
Regeringsrätten gör följande bedömning. Mot bakgrund av vad som
framkommit i målet framstår felaktigheten som en ren misskrivning vid
upprättandet av deklarationen. Felaktigheten kan, på grund av de höga
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krav på noggrannhet som får anses gälla vid upprättande av
deklarationer, emellertid inte anses ursäktlig i den bemärkelse som avses
i 5 kap. 14 § TL. Däremot får skattetilläggets storlek om ca 10 000 kr
under omständigheterna anses oskälig i förhållande till felaktighetens art.
Skäl för delvis nedsättning av skattetillägget föreligger därför.
Regeringsrätten finner att skattetillägget ska sättas ned till hälften.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten förklarar, med delvis ändring av kammarrättens dom, att
skattetillägget ska sättas ned till hälften.
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