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Utredningen föreslår att skattetillägg och påföljd för skattebrott
samordnas i en process i allmän domstol genom att åklagaren, samtidigt
som åtal väcks, också yrkar att skattetillägg ska tas ut. Motsvarande
föreslås gälla tulltillägg och tullrättsliga brott. Det nya förfarandet
regleras i en särskild lag. Det stora flertalet fall, dvs. där det inte finns
någon misstanke om brott utan endast frågan om skattetillägg eller
tulltillägg är aktuell, berörs inte av förslaget.
Utredningen föreslår vidare följande.
Tredjemansrevisioner och även s.k. generella tredjemansrevisioner, dvs.
revisioner som görs för att samla in uppgifter som en förberedande
kontroll av andra än den reviderade, ska få företas även fortsättningsvis.
Den som tredjemansrevisionen avser får möjlighet att begära att uppgifter
och handlingar ska undantas från att läggas till grund för beskattning eller
tulltaxering. Motsvarande föreslås också gälla för tredjemansförelägganden.
Möjligheterna att få ersättning för kostnader för ombud, biträde eller
utredning i ärenden och mål om skatt utökas. Utöver de grunder som
finns i dag, ska även den sökandes ekonomiska ställning kunna ligga till
grund för rätt till ersättning. För att finansiera förslaget föreslås en
uppjustering av förseningsavgiften i skatteförfarandelagen och tullagen.
Om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter som varit
tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret
får skattetillägg inte tas ut. Avstämningsuppgifter utgörs av sådant
kontrollmaterial
som
Skatteverket
faktiskt
använder
vid
deklarationsgranskningen, bl.a. obligatoriska kontrolluppgifter och

2
registret om uppskovsavdrag.
kontrollmaterial slopas.

Reglerna

om

normalt

tillgängligt

Nivåerna på skattetillägg lämnas oförändrade.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014, i vissa fall med en
övergångsreglering.

