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Administration 
av skattesystemet

12.2 Den politiska nivån
“Det svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta” 
utövas av riksdagen.  Inom riksdagen behandlas skatte-
frågor av skatteutskottet.

I några avseenden måste emellertid riksdagen under-
ordna sig EU. Det gäller mervärdesskatten och de s.k. 
harmoniserade punktskatterna, där EU ställer vissa krav 
på hur reglerna ska vara utformade. Det är dock fortfa-
rande riksdagen som beslutar om den konkreta utform-
ningen även av dessa regler.

Det är regeringen som lägger fram de propositioner 
som riksdagen skall ta ställning till. Lagförslagen ut-
arbetas inom regeringskansliet och när det gäller skatte-
lagstiftning är det Finansdepartementets skatteavdelning 
som svarar för utformning av propositioner och förslag 
till lagtext. Dessa förslag grundar sig i sin tur ofta på 
mer eller mindre omfattande utredningar som publiceras 
som SOU eller departementspromemorior (DS).

12.3 Skatteadministrationen
Skatteadministrationen omfattar skattemyndigheterna 
och ett antal andra myndigheter som också medverkar i 
beskattningen. Till skatteadministrationen räknas huvud-
delen av Riksskatteverkets och de tio regionala skatte- 
myndigheternas verksamhet, liksom en stor del av kro-
nofogdemyndigheternas arbete och Tullverkets uppbörd 
av moms, tullar m.m. vid import från länder utanför EU. 
Även Vägverkets uppbörd av fordonsskatt och tings-
rätternas hantering av stämpelskatt och arvsskatt kan 
räknas till skatteadministrationen. Ekonomistyrnings-
verkets arbete med inkomstredovisning och inkomst-
prognoser är uppgifter som i andra länder normalt utförs 
av de centrala skattemyndigheterna, vilket kan motivera 
att även detta arbete inräknas i skatteadministrationen.

12.1 Inledning
Skattesystemet berör alla invånare, företag och organi-
sationer och nästan alla deltar i dess administration som 
deklaranter, uppgiftslämnare eller betalningsförmedlare. 
I detta kapitel beskrivs skatteadministrationens upp-
byggnad, men perspektivet begränsas till statliga myn-
digheter.

Vanligtvis identifieras skatteadministrationen som 
Skatteförvaltningen, vilket är en samlingsbeteckning 
för Riksskatteverket och landets numera tio regionala 
skattemyndigheter. 

Skatteförvaltningen sysslar emellertid även med annat 
än skatter, t.ex. folkbokföring. Det finns å andra sidan 
flera myndigheter utanför skatteförvaltningen som också 
svarar för viktiga beskattningsfunktioner, exempelvis 
Tullverket och kronofogdemyndigheterna. Som sam-
lingsbeteckning på alla olika beskattningsfunktioner, 
utan avseende på vilken myndighet som svarar för dem, 
används i det följande skatteadministrationen. 

Det finns emellertid dessutom ett antal funktioner 
som är nödvändiga för att upprätthålla skattesystemet, 
men som ligger utanför vad man normalt menar 
med skatteadministration, t.ex de politiska instansernas 
arbete med utformning av skattepolitik och skattelag-
stiftning liksom rättsväsendets befattning med skattemål 
och skattebrott.
 
I detta kapitel behandlas i nämnd ordning

• den politiska nivån 
 (där skattepolitik och skattelagstiftning utformas) 

• den egentliga skatteadministrationen

• rättsväsendet 
 (som hanterar tvister, brott och straff)

12
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12.3.1 Skatteförvaltningen och exekutions-
 väsendet 
Skatteförvaltningen omfattar RSV (till den del verket 
betjänar folkbokföring, fastighetstaxering och beskatt-
ning) och skattemyndigheterna. RSV är också chefs-
myndighet för kronofogdemyndigheterna. Tillsammans 
hade de båda förvaltningsgrenarna ca 12 600 anställda 
vid ingången till år 2000.
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Riksskatteverket, som är chefsmyndighet för de tio 
regionala skattemyndigheterna och de tio regionala 
kronofogdemyndigheterna, är central förvaltnings-
myndighet för 
• beskattning
• indrivning
• folkbokföring
• allmänna val

Omkring 60 % av RSV:s personal arbetar inom IT-
avdelningen, med verksamhet över hela landet. Efter 
en omorganisation hösten 2000 består RSV i övrigt av 
en skatteavdelning, en verksamhetsstödsavdelning, en 
exekutionsavdelning, en kommunikationsavdelning, en 
ekonomiavdelning och en personalavdelning.

Skattemyndigheterna. Den regionala skatteadministra-
tionen var från början en del av länsstyrelsen. År 1987 
bildades 24 fristående länsskattemyndigheter, som 1991 
slogs samman med de lokala skattemyndigheterna i länet 
till skattemyndigheter. Den 1 januari 1999 ombildades 
skattemyndigheterna till tio regionmyndigheter.

Inom varje region finns ett eller flera skattekontor, 
till vilka allmänhet och företag vänder sig i skatte- 
och folkbokföringsfrågor. Inom myndigheterna finns 
normalt ett regionskattekontor som har hand om de 
större företagens skattefrågor. Det är skattekontoren 
som svarar för den operativa verksamheten.

I skatteförvaltningen, d.v.s. skattemyndigheterna och 
merparten av RSV, arbetade 1999 lite drygt 10 000 per-
soner. Räknat i arbetstid motsvarande personalresur-
serna ca 9 100 heltidsarbetande (eller årsarbetskrafter). 
Operativa arbetsuppgifter (hantering av deklarationer 
och ärenden, service, kontroll etc.) svarade för ca 2/3 
av den samlade arbetstiden. Den resterande tredjedelen 
togs i anspråk av utbildning, drift, underhåll och ut-
veckling av IT-systemen, samt andra stöd- och lednings-
funktioner.

Sedan 1992 har på grund av rationaliseringar och 
anslagsminskningar antalet anställda på skattemyndig-
heterna och RSV minskat med ca 2 700 personer. Sam-
tidigt har det skett en intern omfördelning av resurser 
från ren ärende- och deklarationshantering (s.k. grund-
hantering) till skattekontroll. De senaste åren har emel-
lertid även den tid som lagts ned på revision och 
skrivbordskontroll minskat.
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Kronofogdemyndigheterna räknas inte till skatteför-
valtningen utan utgör en särskild förvaltningsgren inom 
vad som ofta kallas RSV-koncernen, nämligen exe-
kutionsväsendet. Kronofogdemyndigheterna har bl.a. 
till uppgift att driva in obetalda skatter och allmänna 
avgifter (allmänna mål) samt privaträttsliga fordringar 
(enskilda mål).

År 1988 slogs de tidigare 81 kronofogdemyndighe-
terna samman till 24 länsmyndigheter. Den 1 juli 1994 
indelades myndigheterna i åtta samverkansområden för 

att den 1 januari 1997 slås samman till tio regionala 
myndigheter. 

Sammantaget förbrukade skatteförvaltningen och 
exekutionsväsendet, d.v.s. RSV, skattemyndigheterna 
och kronofogdemyndigheterna, 6,4 miljarder kr 1999. 
Beskattningsverksamheten står för ca 70 procent av 
denna summa.
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12.3.2 Tullverket 
Tullverket, som tidigare bestod av Generaltullstyrelsen 
och tolv regionala tullmyndigheter, har från den 1 juli 
1999 en ny organisation. Under den centrala förvalt-
ningen – huvudkontoret – är Tullverket indelat i sex 
regioner. Inom regionerna har tullverket verksamhet 
– förutom på huvudorterna Haparanda, Sundsvall, 
Stockholm, Karlshamn, Malmö och Göteborg – vid ett 
40-tal platser. Tullen har ca 2 400 medarbetare. 

År 1999 uppgick den sammanlagda arbetstiden till 
3 710 000 timmar, vilket kan räknas om till ca 2 300 
årsarbetskrafter.

En av Tullverkets viktigaste uppgifter är att ta in tullar, 
skatter och andra avgifter. Verksamhetsgrenen upp-
börd, som närmast motsvarar det beskattningsarbete 
som utförs inom skatteförvaltningen, har till mål att 
effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt 
och andra skatter samt avgifter.

Tullgränserna har flyttats i och med Sveriges inträde i 
EU. Betalningarna till Tullverket vid handel med “tredje 
land” (länder utanför EU) uppgår till ca 40 miljarder. 
Huvuddelen av moms och andra skatter inlevereras till 
den svenska staten medan tullavgifterna i huvudsak går 
till EU. 

12.3.3 Tingsrätterna som beskattnings-
 myndigheter 
Tingsrätterna utför administrativa beskattningsuppgifter 
när det gäller uttag av stämpelskatt vid fastighetsöver-
låtelser m.m. samt beslut om arvsskatt när bouppteck-
ningar registreras. 

Vad gäller stämpelskatt medverkar tingsrätterna i 
egenskap av inskrivningsmyndigheter och beviljar lag-
farter. Då registreras de köpeskillingar som ligger till 
grund för skatten. Själva lagfartshandlingen utfärdas av 
Lantmäteriverket som också redovisar skatten. Betal-
ning sker i allmänhet genom postförskott.

Arvsskatten baseras på bouppteckningar. År 1999 
var antalet ärenden vid bouppteckningsfunktionerna ca 
107 000. Den administrativa personal som arbetar med 
bouppteckningar vid tingsrätterna uppgick år 1999 till 
161 personer (motsvarande 99 årsarbetskrafter). En stor 
del av personalen arbetar tidvis med andra uppgifter 
inom tingsrätten. De juristresurser som utnyttjas för 
granskning av bouppteckningar uppgick 1999 till ca 42 
årsarbetskrafter. 

Från och med den 1 juli 2001 kommer bouppteck-
ningsverksamheten att föras över från domstolsväsendet 
till skatteförvaltningen. 

12.3.4 Övriga myndigheter
Vägtrafikskatt betalas till Vägverket som också svarar 
för bilregistret. Riksskatteverket är dock central för-
valtningsmyndighet och Skattemyndigheten i Örebro är 
beskattningsmyndighet.

Ekonomistyrningsverket, som inrättades den 1 juli 
1998 genom en utbrytning av vissa av de uppgifter som 
tidigare ankommit på Riksrevisionsverket, medverkar 
i skattesystemet genom att svara för riksbokföringen, 
som omfattar statens inkomster och utgifter. Ekonomi-
styrningsverket gör också prognoser över statens in-
komster.
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12.4 Rättsväsendet och 
 skatterna1

Bortsett från tingsrätternas administration av arvsskatt 
så avser rättsväsendets hantering av skatter dels tvister 
vid de allmänna förvaltningsdomstolarna (länsrätterna, 
kammarrätterna och regeringsrätten), dels skattebrott 
(polis, åklagare, tingsrätterna, hovrätterna, högsta dom-
stolen samt kriminalvården).

12.4.1 Överklaganden
Om en skattebetalare är missnöjd med skattemyndighe-
tens beslut om taxeringen är den normala gången att han 
begär omprövning hos myndigheten. Om skattemyndig-
heten inte ändrar sitt beslut kan han överklaga till läns-
rätten och därefter till kammarrätten. I sista hand finns 
möjligheten att begära prövningstillstånd hos regerings-
rätten.

Skattemyndigheten kan naturligt nog inte överklaga 
sina egna beslut, men RSV kan överklaga skattemyndig-
hetens beslut. Går länsrättens beslut skattemyndigheten 
emot kan skattemyndigheten överklaga hos kammar-
rätt. RSV kan begära prövningstillstånd hos regerings-
rätten på samma sätt som den skattskyldige.

Den skattskyldige har också möjlighet att få en 
rättsfråga bedömd i förväg genom s.k. förhandsbesked. 
Då vänder man sig till Skatterättsnämnden, som är en 
fristående myndighet, men vars kanslifunktioner sköts 
av RSV. Förhandsbesked kan överklagas hos regerings-
rätten.

12.4.2 Skattebrott
Misstänker skattemyndigheten att en skattskyldig begått 
skattebrott anmäler man detta till åklagarmyndigheten. 
Det finns sju åklagardistrikt i Sverige. Dessutom fung-
erar Ekobrottsmyndigheten (EBM) som en åklagarmyn-
dighet som specialiserat sig på ekonomisk brottslighet, 
dit skattebrott räknas.

Åklagarna leder sedan utredningen, som normalt 
utförs av polisen. På EBM finns poliser som arbetar 
med ekonomisk brottslighet. Under 1998 har också 
skattebrottsenheter inrättats vid skattemyndigheterna, 
där utredare arbetar med skattebrottsutredningar under 
åklagares ledning.

Liksom för andra brott är första instans tingsrätten, 
vars beslut kan överklagas till hovrätten. Högsta instans 
är Högsta Domstolen.

När personer döms till fängelse för skattebrott 
kommer också kriminalvården med i bilden.

12.5 Vad kostar 
 skatteadministrationen? 
Skatter påverkar ekonomin på flera sätt. Bortser man 
från skatternas inverkan på utbud och efterfrågan i eko-
nomin kan den administrativa börda som skattesystemet 
lägger på skattebetalare, uppgiftslämnare och myndig-
heter delas upp på 

• administrationskostnader (statliga myndigheter)

• fullgörandekostnader (skattebetalare och uppgifts-
 lämnare) och

Skattesystemets administrationskostnader motsvarar 
statens förvaltningsutgifter för beskattningen, varav 
merparten belöper på skatteförvaltningen. I samband 
med utvärderingen av skattereformen beräknades dessa 
administrationskostnader år 1992 till 4,7 miljarder kr, 
varav 85 procent (4,0 miljarder kr) belöpte på skatteför-
valtningen och 7 procent på kronofogdemyndigheterna. 
Det motsvarade då ca 0,5 procent av skatteinkomsterna. 
Fullgörandekostnaderna beräknades i detta samman-
hang till 9,3 miljarder kr, vilket motsvarade ca 1% av 
skatteinkomsterna. 

1) Till Rättsväsendet räknas egentligen också kronofogdemyndigheterna (jfr utgiftsområde 4 i statsbudgeten). Indrivning av skatter är emellertid 
en uppgift som i de flesta länder utförs av skattemyndigheterna själva. Det är därför rimligt att här betrakta den som en funktion som ingår i 
skatteadministrationen.
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Källor och lästips
Ytterligare information om skatteadministrationens 
organisation, arbetsuppgifter, prestationer, bemanning 
och kostnader kan inhämtas ur årsredovisningarna som 
lämnas av alla statliga myndigheter senast 1 mars varje 
år och andra publikationer som är specifika för respek-
tive myndighet.

Årsredovisning för skatteförvaltningen och exekutions-
väsendet (RSV 165), har utkommit sedan budgetåret 
1993/94. Dessutom utkommer årligen Riksskattever-
kets verksamhetsberättelse (RSV 100), som på ett lätt-
tillgängligt sätt sammanfattar en del av innehållet i 

Ingen ny beräkning av motsvarande omfattning har 
gjorts sedan 1992. Det mesta tyder dock på att admi-
nistrationskostnaderna i reala termer har minskat. Vad 
gäller övriga myndigheter har Tullverkets befattning 
med moms och punktskatter minskat sedan EU-in-
trädet 1995. Vidare har antalet skattemål i hos för-
valtningsdomstolarna minskat påtagligt sedan början 
av 1990-talet, främst på grund av införandet av nu-
varande mycket vidsträcka överprövningsrätt för skatte-
myndigheterna. Polisens, åklagarväsendets, de allmänna 
domstolarnas och kriminalvårdens kostnader är mar-
ginella i sammanhanget, men inte heller här har det 
skett någon ökning av ärendevolymen som skulle kunna 
påverka den allmänna tendensen. 

årsredovisningen. En tredje årspublikation som kan 
nämnas i detta sammanhang är  Kronofogdemyndighe-
ternas verksamhet (RSV 914), som innehåller verksam-
hetsstatistik för exekutionsväsendet. Riksskatteverket, 
Organisation och uppgifter (RSV 116) är en detaljerad 
beskrivning av vilka arbetsuppgifter som åligger ver-
kets olika avdelningar och enheter. 

Ytterligare information om skatteförvaltningen och 
exekutionsverket kan hämtas från Riksskatteverkets 
hemsida (www.rsv.se). Information om tullen finns på 
Tullverkets hemsida (www.tullverket.se).
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Först under 1928 blev det möjligt att betala sina kronoutskylder (statliga skatter) 
via postgiro. Tidigare hade all betalning måst ske kontant på uppbördsstämman.


