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Bevisrättsliga anvisningar

• Lagstiftning 

• Praxis

• Förarbetsuttalanden



Lagstiftning

• Vilka frågor lämpar sig för lagstiftning 

• Ska lagstiftningen i så fall vara 
‒ Detaljerad

‒ Mer generella skrivningar 

• Mer av en ramlagstiftning



Detaljerad lagstiftning

• Ger lite utrymme åt rättstillämparen

• Ger inte utrymme för att anpassa till nya situationer eller problem som 
kan uppstå



Generell lagstiftning

• Ger så stort utrymme att det inte ger rättstillämparen någon vägledning

• Allt och inget ryms däri



Bevisrättsliga anvisningar genom praxis

• Tar tid innan praxis utkristalliserar sig

• Uttalar sig om den företeelse som förekommer i det aktuella 
avgörandet

• Uttalar sig inte om närliggande frågor som kan vara av intresse



Jämförelse bevispresumtioner

• Svårigheter att veta i vilka fall presumtionen är tillämplig

• Svårigheter att veta vad som faller utanför presumtionen

• När kan presumtionen utsträckas till jämförbara situationer och vad är 
jämförbara situationer

• Skatteverket och domstolarna inte tydliga när de utsträcker 
presumtioner
‒ Talar inte om att de faktiskt utsträcker presumtionen

‒ Talar inte om varför de anser att det finns skäl att utsträcka presumtionen



Problem med bevisrättsliga anvisningar 

• Svårigheter att veta i vilka fall den bevisrättsliga anvisningen är 
tillämplig

• Svårigheter att veta i vilka fall den bevisrättsliga anvisningen inte är 
tillämplig

• När kan den bevisrättsliga anvisningen utsträckas till jämförbara 
situationer och vad är jämförbara situationer

• Hur ska Skatteverket och domstolarna förmås att tala om när de 
använder den bevisrättsliga anvisningen, på vilket sätt och varför 



Lösning på de bevisrättsliga problemen?

• Bättre argumentation från parterna
‒ Vilken bevisning åberopas, vilket bevistema

• Bättre motivering från Skatteverket
‒ Vilken bevisning har Skatteverket tagit fram i sin utredning och vad styrker denna 

bevisning 

• Bättre motivering från domstolarna 
‒ Vem har bevisbördan

‒ Hur högt är beviskravet

‒ Hur har bevisningen värderats

• Domen blir aldrig bättre än det material som parterna tillhandahåller


