
Till dig som är 
misstänkt för brott

SKV 661 utgåva 8 



Inom Skatteverket finns en skattebrottsenhet som är 

organisatoriskt skild från övrig verksamhet inom 

Skatteverket. Utredare från skattebrottsenheten 

biträder åklagare vid utredningar av främst skatte- 

och bokföringsbrott. 

Förundersökningar

Om Skatteverket eller en konkursförvaltare misstänker att ett brott 
som hör under allmänt åtal har begåtts, anmäler de detta till 
Ekobrotts myndigheten eller Åklagarmyndigheten. Om en åklagare 
beslutar att inleda förunder sökning så kan hon eller han ge i  uppdrag 
åt skattebrottsenheten att utreda ärendet.

Att kallas till förhör

Om du är misstänkt för brott kan en utredare vid skattebrotts
enheten kalla dig till förhör. Kontakta alltid utredaren om du inte 
kan komma till förhöret på utsatt tid. Om du uteblir från förhöret 
utan giltig orsak, kan du bli  hämtad av polis.

Kontakta utredaren om du behöver tolkhjälp.

Försvarare

Som misstänkt för brott har du rätt att få hjälp av en försvarare 
under för undersökningen.

Domstolen kan i vissa fall utse en offentlig försvarare till dig som är 
misstänkt för brott. Det kan du få redan under förundersökningen 
eller till en eventuell rättegång. Du kan lämna förslag på vem du 
önskar få utsedd till offentlig försvarare så vidarebefordrar 
 utredaren din begäran.

Staten kan betala del av kostnaden för den offentlige försvararen. 



Om förundersökningen läggs ner eller du frikänns behöver du inte 
betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, 
beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar 
av kostnaden för den offentlige försvararen.

Förhör

Vid förhöret får du information om vilket brott du är misstänkt för, 
inklusive en gärningsbeskrivning. Utredaren ställer sedan frågor för 
att klarlägga vad som har hänt. Du får tillfälle att redogöra för 
 sakfrågan och ange din inställning till brottsmisstanken. Du är inte 
skyldig att svara på frågor eller yttra dig över misstanken vid förhöret 
och du behöver inte heller i övrigt medverka till utredningen av din 
egen skuld, men du är skyldig att komma till  förhöret.

Utredaren dokumenterar förhöret och du får sedan möjlighet att 
granska dokumentationen och komma med eventuella synpunkter. 
Vad som framkommit under förhöret redovisas därefter för åklagaren 
som avgör om det finns anledning att utföra fler utredningsåtgärder, 
om ärendet ska läggas ned eller om ett förundersökningsprotokoll 
ska sammanställas.

Ett salivprov för DNAanalys tas rutinmässigt på alla som är 
 skäligen misstänkta för brott där fängelse ingår i straffskalan. 
Skatte brott och bokförings brott har fängelse i straffskalan.

Förundersökningsprotokoll

Du har rätt att fortlöpande ta del av det som förekommer i utred
ningen om det inte skadar utredningen. Du har också rätt att få 
veta om misstankarna mot dig förändras.

Du får besked när förundersökningen är slutförd och du har då rätt 
att ta del av vad som har framkommit under förundersökningen. 
Detta sker genom att du får en kopia av det förundersöknings
protokoll som sammanställts. Protokollet innehåller vanligtvis den 
brottsanmälan som ligger till grund för utredningen, förhör med 
misstänkta och eventuella vittnen, samt andra handlingar som är av 



betydelse. Du kan få handlingar översatta om de är väsentliga för 
att du ska kunna ta tillvara din rätt.

Du får en viss tid på dig att ta del av handlingarna och lämna 
 synpunkter på innehållet. Du kan även ange om du anser att det 
finns skäl att utreda ärendet ytterligare.

Därefter skickas protokollet till åklagaren som avgör om åtal ska 
väckas. 

Om förundersökningen läggs ner får du besked om det. Något 
förundersöknings protokoll sammanställs då inte.



Skatteverkets skattebrottsenhet

Det finns ca 200 skattebrottsutredare vid skattebrottsenheten och 
de är  placerade i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Stockholm, 
Karlstad, Linköping, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Ytterligare information om skattebrottsenheten finner du på 
www.skatteverket.se. Du kan också ringa Skatteupplysningen på 
0771567 567.
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