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Inledning 
 

I dina händer håller du 2017 års verksamhetsberättelse för Rättvis skatteprocess. 

Året har på många sätt varit framgångsrikt för Rättvis skatteprocess. Bland 

framgångarna finns bland annat flera vinster i domstol, en tillsatt statlig utredning 

och ett bra medialt genomslag.   

Det första verksamhetsåret har varit mycket lyckat. Under året har vi utökat 

personalstyrkan från enbart vd till att även omfatta två studentjurister. Det är en 

välbehövd avlastning då antalet förfrågningar tilltagit under året.   

Vi har haft flera medgångar under året. En särskilt stor framgång är att regeringen 

i början av september beslutade att tillsätta en utredning om företrädaransvaret. 

Det var långt ifrån enbart vår förtjänst, men vi bidrog onekligen till att den kom på 

plats.  

Stiftelsen har sedan bildandet etablerat sig som en seriös motvikt till Skatteverket 

och staten i diskussionen om skatter och rättssäkerhet.  Genom att inte ta ställning 

till skattesatser samtidigt som vi tillhandahållit relevant och ny fakta har vi bidragit 

till att flytta balansen i debatten. 

Vi avslutade året med att fylla ett år. En av födelsedagspresenterna var att vi för 

första gången blev remissinstans till en statlig utredning. Utredningen i fråga 

berörde nya beräkningsgrunder för skattetillägg. Det känns mycket roligt och är 

onekligen ett erkännande.  

Carl Göransson 

Vd Rättvis skatteprocess 
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1. Året i korthet 
Flera vinster 

I år har vi vunnit flera av de fall vi tagit oss an. Läs mer om Per och Thomas vinst 

mot Skatteverket senare i årsredovisningen. Du kan även läsa mer om Anitas 

framgångar längre fram i texten.  

Tyvärr har vi förlorat ett fall. Det så kallade Styrelsefallet gick inte vår väg när 

Högsta förvaltningsdomstolen avkunnade sin dom i mitten av februari.  

I övrigt pågår flera domstolprocesser. Läs mer om dem under rubriken Våra fall. 

Utredning om företrädaransvaret 

Efter att vi förlorade Styrelsefallet intensifierades arbetet för att få till en utredning 

om företrädaransvaret.  I september år 2017 kom resultatet: regeringen tillsatte en 

utredning.  

Nu arbetar vi med att följa utredningens arbete och att bidra med våra idéer för att 

den ska landa rätt.  

Studentjurister 

I maj 2017 anställde vi våra första studentjurister. De har bistått med juridisk 

analys och rapportförfattande. I takt med att verksamheten vuxit har det även 

ställts krav på ökad kapacitet. I snitt hör tre potentiella klienter av sig varje vecka.  

Remissinstans 

I december fick vi besked om att vi för första gången blir remissinstans till en 

statlig utredning.  

Året sammanfattat i siffror 

Antal ytligt granskade fall:  846 

Antal grundligt granskade fall:  33 

Antal startade fall:  3 

Antal pressklipp  49 

Antal följare på Facebook:  1 730 

Antal föreläsningar om skatter och rättssäkerhet 8 

Antal arrangerade seminarier 3 
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2. Organisation 
Styrelsen 

Följande ledamöter har ingått i styrelsen under verksamhetsåret 2017: 

1. Sven-Åke Bergkvist (ordförande) 

2. Elisabeth Thand Ringqvist 

3. Klas Tikkanen 

4. Henrik von Sydow 

5. Carl Göransson 

Styrelsen har under året avhållit sju möten: 

1. 31 januari 

2. 8 mars 

3. 18 april 

4. 29 juni 

5. 11 september 

6. 25 oktober 

7. 5 december 

Personal 

Följande personer har under året arbetat avlönat för stiftelsen. 

1. Carl Göransson, vd 

2. Linn Kihlstrand, studentjurist 

3. Emelie Pappila, studentjurist 

De båda studentjuristerna har jobbat deltid. Vd har jobbat 50 procent.  

Juristråd 

Följande personer har ingått i stiftelsens  juristråd: 

1. Sven-Åke Bergkvist (ordförande) 

2. Annika Fritsch, 

3. Ernst Forsberg 

4. Magnus Brokelind 

5. Mattias Schömer 
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3. Våra fall 
Uppstartade och pågående fall 

 

 
 

Datorspelsfallet 

Fråga om moms vid försäljning av skins i datorspelet Counter-Strike: Global 

Offensive. Karl Setterberg är 22 år och bor strax utanför Stockholm. Till vardags 

pluggar han ekonomi på Stockholms universitet. Vid sidan av studierna driver han 

ett företag som säljer så kallade skins i onlinedatorspelet Counter-Strike: Global 

Offensive.  

När Karl startade verksamheten fick han besked om att han skulle deklarera 

momsen genom så kallad vinstmarginalbeskattning. Vinstmarginalbeskattning 

innebär att man betalar skatt på marginalen på den vara man säljer och används 

ofta i second hand-butiker och vintageaffärer. Anledningen till det var just att 

skatteupplysningen uppfattade skinsen som begagnade varor. 

I början av 2017 ändrade Skatteverket uppfattning. Nu anser myndigheten att Karl 

deklarerat fel och att han istället ska betala full moms på hela försäljningspriset. 

Givet att Karls försäljningar ofta har en marginal på ca 10–15 procent innebär det 

att han skulle betala mer skatt än vad han har vinst vid varje enskild transaktion. I 

mellandagarna 2017 kom myndighetens beslut där de kräver Karl på ca 400 000 kr 

mer i skatt. Nu överklagar han beslutet tillsammans med Rättvis skatteprocess.  
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Läkarfallet 

Fråga om SINK-skatt. Britt Jansson är pensionerad läkare, men har hjälpt till att 

avlasta Karlskoga lasarett vid arbetstoppar. Då Britt Jansson är bosatt i Italien har 

hon betalat så kallad SINK-skatt för sina svenska inkomster. SINK-skatt är en 

speciell typ av skatt som medför en lägre skattesats för människor som inte bor i 

Sverige men som jobbar här. Förutsättningarna var att Britt som mest spenderade 

ett halvår i landet per år och att de perioder hon var utomlands var längre än de 

som hon var i Sverige, enligt myndighetens handläggare. 

Trots att inget ändrats i sak ändrade Skatteverket ståndpunkt gällande Britts 

beskattning och menade att hon skulle betala vanlig inkomstskatt. Britt 

överklagade själv beslutet till förvaltningsrätt och vann där. Därefter överklagade 

Skatteverket till kammarrätt, och då fick Britt hjälp av Rättvis skatteprocess. 

Tyvärr förlorade vi i kammarrätten, men tillsammans med Britt har vi nu 

överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.  
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Fastighetsfallet 

Fråga om beskattning av fastighetsförsäljningar samt felaktigheter vid 

myndighetsutövning. Paul och Pascale Reif har i drygt tre år utretts av Skatteverket 

för inte ha skattat försäljning av fastigheter korrekt. Paul och Pascale Reif har 

skattat försäljningarna som inkomst av kapital och myndigheten vill skatta dem 

som inkomst av näringsverksamhet.  

Under beredningen av ärendet har Paul och Pascale Reif haft sammanlagt fem 

olika handläggare varav flera slutat samtidigt som beslut ska tas i ärendet, varvid 

beredningsprocessen i stora delar tagits om eftersom ärendet är komplext. Den 

första handläggaren har under kvällstid och helger ringt till Paul och Pascale Reifs 

affärskontakter och diskrediterat honom. Handläggningen har sammanlagt kostat 

Paul Reif drygt 400 000 kronor enligt egen uppgift. Hans ombud uppskattar att ca 

300 000 är hänförliga till Skatteverkets felaktiga handläggning.  
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Avslutade fall 

 

 
 

Dansfallet – vinst 

Fråga om staten är skadeståndsskyldig för felaktigt upplysning. Thomas Wiklöf och 

Per Westermark har anordnat dans genom företaget ToPe Consulting. Vid uppstart 

av verksamheten ringde de Skatteverket och frågade vilken moms som gällde på 

entrébiljetterna. Myndigheten sade till dem att ta ut 6 procent moms på samtliga 

entrébiljetter. Vid revision ett par år senare konstaterades att de skulle tagit ut 25 

procent moms varvid verksamheten upptaxerades med skattetillägg som följd. 

Under 2017 stämde Per och Thomas Skatteverket med hjälp av Rättvis 

skatteprocess. Per och Thomas yrkade inledningsvis 172 000 kr i skadestånd. Vid 

den muntliga förberedelsen förlikades parterna på 150 000 kr. Skatteverket 

erkände således sitt fel och betalade för den felaktiga upplysningen.  
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Styrelsefallet – förlust  

Fråga om företrädaransvar. Johan Ottosson satt i styrelsen för företaget Robin 

Dasilva bud & bemanning AB. Robin Dasilva tog ut pengar ur företaget genom 

osanna fakturor utan Johans vetskap. Företaget gick sedermera i konkurs och 

Skatteverket krävde att Johan Ottosson skulle betala skatteskulderna som uppstått 

på grund av Robin Dasilvas agerande.  

Johan Ottosson hade haft veckovisa kontakter med företagets revisorer. Han var 

inte ägare och hade inte heller firmateckningsrätt för företaget. Johan Ottosson 

erhöll inte heller någon ersättning från företaget. Han hade enligt egna uppgifter 

inte haft någon operativ roll i bolaget, trots att han på pappret stått som 

trafikansvarig. 

Högsta förvaltningsdomstolen dömde av målet i februari 2017. Tyvärr dömde man 

till Johans nackdel, vilket innebar en skattesmäll på 800 000 kr. Efter domen 

uppmärksammades frågan stort i Dagens industri och Magdalena Andersson 

kallades till skatteutskottet. I dag pågår en utredning om företrädaransvaret och 

hur det kan bli rättvisare.  
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Lägenhetsfallet – vinst  

Fråga om bostadsrättsförsäljning ska anses vara näringsverksamhet. Anita 

Lagergren Julander flyttade två gånger mellan slutet av 2014 och mitten av 2016. 

2013 beslutade Anita och hennes man sig för att flytta isär. Vid separationen tog 

det tid för Anita att hitta en lägenhet som hon trivdes i. Därför flyttade hon två 

gånger innan hon slutligen slog ner i en bostadsrättsförening i Täby där hon i dag 

trivs väl. 

På grund av flyttarna riskerade Anita att upptaxeras med nästan en halv miljon 

eftersom Skatteverket ansåg att  hon bedrev näringsverksamhet. Anita hade själv 

deklarerat flyttarna som inkomsts av kapital. Dessutom ville Skatteverket att hon 

skulle betala skattetillägg. Detta eftersom hon i myndighetens mening bedrivit 

näringsverksamhet med handel av bostadsrätter och deklarerat detta korrekt. 

Efter att Anita tillsammans med Rättvis skatteprocess överklagat Skatteverkets 

beslut ändrade sig myndigheten innan domstol hann pröva frågan. 
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4. Övrig verksamhet 
Stiftelsen har även haft möten med flera riksdagsledamöter angående skatter och 

rättssäkerhet, bland dem skatteutskottets ordförande och flera talespersoner för de 

olika politiska partierna. 

Stiftelsen har föreläst om skatter och rättssäkerhet för följande organisationer och 

sammanhang: 

 Moderata Studenter 

 KDU Stockholm 

 Timbro 

 FMS Stockholm 

 Skatterättslig dag vid Gävle högskola 

 Entreprenörskapsforum 

 MUF Östergötland 

 Heimdal studentförening 

Stiftelsen har träffat företrädaransvarsutredningen för att redogöra för vår syn på 

företrädaransvaret. 

Stiftelsen har träffat Skatteverket för att redogöra för vår syn på 

företrädaransvaret.  
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5. Förteckning över pressklipp under 2017 

 

Nedan redovisas pressklippen i omvänd kronologisk ordning. 

28 december 2017 

Göteborgs-Posten: Företagare bör göra sina röster hörda 

21 december 2017 

Svenska Dagbladet: Skatteregler omöjliga att förstå – enskilda drabbas 

11 december 2017 

Sunt Förnuft: Nu kan de dansa igen (ingen länk) 

28 november 2017 

Kristianstadsbladet: Olyckligt att otydlighet kan leda till skattesmäll vid 

bostadsförsäljning 

18 oktober 2017 

Får jag lov: Dansarrangörer vann mot Skatteverket 

17 oktober 2017 

Dagens industri: Dansföretagare i Sundsvall fick rätt mot Skatteverket 

Entreprenör: De vann mot Skatteverket – får tillbaka 150 000 

Svt Västernorrland: Stämde Skatteverket – fick rätt 

Sr Västernorrland: Förmiddag med Magnus Leijon 

http://www.gp.se/ledare/krass%C3%A9n-f%C3%B6retagare-b%C3%B6r-g%C3%B6ra-sina-r%C3%B6ster-h%C3%B6rda-1.4942454
https://www.svd.se/skatteregler-omojliga-att-forsta--enskilda-drabbas
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-olyckligt-att-otydlighet-kan-leda-till-skattesmall-vid-bostadsforsaljning/
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-olyckligt-att-otydlighet-kan-leda-till-skattesmall-vid-bostadsforsaljning/
http://fjl.se/nyheter/dansarrangorer-vann-mot-skatteverket/
https://www.di.se/nyheter/dansforetagare-i-sundsvall-fick-ratt-mot-skatteverket/
https://www.entreprenor.se/nyheter/dansforetagare-vann-mot-skatteverket-far-tillbaka-150-000_687240.html
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/stamde-skatteverket-fick-ratt
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/966796?programid=3365&start=127
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Driva Eget: Så vann de striden mot Skatteverket 

Sundsvalls tidning: Per och Tomas bjöd upp Skatteverket i rätten – får upprättelse 

efter chocksmällen i Skönsberg 

Svenska Dagbladet: Skatteverket erkände fel 

21 september 2017 

Dagens Juridik: Skatteverket beskattar bostadsförsäljningar som 

näringsverksamhet – trots att de vet att det är fel 

Bohusläningen: Vi vill skapa en rättssäker skatterättslig process 

11 september 2017 

Dagens Juridik: ”Utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret – men 

regeringen duckar för den viktigaste frågan” 

8 september 2017 

Di: Statlig utredning efter Di-artiklar (ingen länk) 

7 september 2017 

TTela: Moderater vill skapa en rättvis skatterättslig process 

 

29 augusti 2017 

Driva Eget: Jag fick också fel momsbesked (ingen länk) 

24 augusti 2017 

SvD: Är Sveriges en rättstat? 

21 augusti 2017 

Kristianstadsbladet: Även en miljardär har rätt till prövning av sin sak 

29 juli 2017 

Nya Wermlands-Tidningen: Slöseriet med skattepengar är en moralisk fråga 

28 juli 2017 

Hela Gotland: Slöseriet är en moralisk fråga 

7 juni 2017 

Kristianstadsbladet: Absurt om nivån på skatten beror på vem som handlägger ens 

ärende 

31 maj 2017 

Norrköpings Tidningar: Dyrt att lita för mycket på Skatteverket 

Driva Eget: De litade på Skatteverket och förlorade företaget 

19 maj 2017 

Altinget: Företrädaransvaret skapar personliga tragedier 

http://www.driva-eget.se/nyheter/skatt/de-vann-mot-striden-mot-skatteverket
https://www.st.nu/logga-in/per-och-tomas-bjod-upp-skatteverket-i-ratten-far-upprattelse-efter-chocksmallen-i-skonsberg
https://www.st.nu/logga-in/per-och-tomas-bjod-upp-skatteverket-i-ratten-far-upprattelse-efter-chocksmallen-i-skonsberg
https://www.svd.se/skatteverket-erkande-fel
http://www.dagensjuridik.se/2017/09/skatteverket-beskattar-bostadsrattsaffarer-som-naringsverksamhet-trots-att-de-vet-att-det-ar
http://www.dagensjuridik.se/2017/09/skatteverket-beskattar-bostadsrattsaffarer-som-naringsverksamhet-trots-att-de-vet-att-det-ar
http://www.dagensjuridik.se/2017/09/utredning-om-det-skatterattsliga-foretradaransvaret-men-regeringen-duckar-den-viktigaste-fra
http://www.dagensjuridik.se/2017/09/utredning-om-det-skatterattsliga-foretradaransvaret-men-regeringen-duckar-den-viktigaste-fra
http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/moderaterna-vill-skapa-en-r%C3%A4ttvis-skatter%C3%A4ttsligprocess-1.4606560
http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/moderaterna-vill-skapa-en-r%C3%A4ttvis-skatter%C3%A4ttsligprocess-1.4606560
https://www.svd.se/ar-sverige-en-rattsstat/i/snabbt/om/larsson-laser
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-aven-en-miljardar-har-ratt-till-provning-av-sin-sak/
http://nwt.se/asikter/signerat/2017/07/29/sloseriet-med-skattepengar-ar-en
http://www.helagotland.se/opinioninsandare/sloseriet-ar-en-moralisk-fraga-14096978.aspx
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-absurt-om-nivan-pa-skatten-bero-pa-vem-som-handlade-ens-arende/
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-absurt-om-nivan-pa-skatten-bero-pa-vem-som-handlade-ens-arende/
http://www.nt.se/asikter/ledare/dyrt-att-lita-for-mycket-pa-skatteverket-om4678516.aspx
http://www.nt.se/asikter/ledare/dyrt-att-lita-for-mycket-pa-skatteverket-om4678516.aspx
http://www.driva-eget.se/nyheter/skatt/de-litade-pa-skatteverket-och-forlorade-foretaget?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.altinget.se/artikel/foretradaransvaret-skapar-personliga-tragedier
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5 maj 2017 

Smedjan: Det är dyrt för skattebetalare att få rätt mot staten 

4 maj 2017 

Kristianstadsbladet: Absurt att staten inte tar notan när Skatteverket gjort fel 

30 april 2017 

Nerikes Allehanda: Britt får hjälp av stiftelse i kampen mot Skatteverket 

Nerikes Allehanda: Britt drabbad av skattechock – ”400 000 kronor är mycket 

pengar” 

24 april 2017 

Fria Företagare: Stiftelse vill skapa rättvisa i skattemål 

20 april 2017 

Dagens Juridik: Juridisk aktivism – att processa mot staten för att åstadkomma 

samhällsförändring 

4 april 2017 

Kristianstadsbladet: Carl Göransson: Ändra den orimligt hårda skatteregeln 

2 april 2017 

Corren: Markus Konow: Döden och skatten  

14 mars 2017 

Dagens industri: Lurad av vännen – nu kräver Skatteverket 850 000 

Dagens industri: Magdalena Andersson: Jag kan inte recensera Skatteverket 

Dagens industri:  Tobias Wikström: Ändra reglerna för företrädaransvaret 

Dagens industri: Alliansen kräver snabb utredning av företrädaransvaret 

Dagens PS: Hjälpte kompisen – krävs på 850 000 kronor 

Kristiandstadsbladet: Carl Göransson: Ska man inte kunna lita på 

skatteupplysningen? 

12 mars 2017 

SVT Västernorrland: Krävdes på 200 000: ”Gick rakt in i hjärtat” 

SVT Västernorrland: ”Det kan slå sönder folks privatekonomi” 

9 mars 2017 

Sundsvalls tidning: Efter skattesmällen som blev slutet för dansen – nu stämmer 

Per och Tomas Skatteverket 

23 februari 2017 

SvD Näringsliv Debatt: ”Här är vår kravlista för ny Skatteverksdirektör” 

https://timbro.se/smedjan/det-ar-dyrt-skattebetalaren-att-fa-ratt-mot-staten/
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-absurt-att-staten-inte-tar-advokatnotan-nar-skatteverket-gjort-fel/
https://www.na.se/logga-in/britt-far-hjalp-av-stiftelse-i-sin-kamp-mot-skatteverket
https://www.na.se/logga-in/britt-drabbad-av-skattechock-400-000-kronor-ar-mycket-pengar
https://www.na.se/logga-in/britt-drabbad-av-skattechock-400-000-kronor-ar-mycket-pengar
https://issuu.com/friaforetagare/docs/ff1.2017_low2/16
http://www.dagensjuridik.se/2017/04/juridisk-aktivism-att-processa-mot-staten-att-astadkomma-samhallsforandring
http://www.dagensjuridik.se/2017/04/juridisk-aktivism-att-processa-mot-staten-att-astadkomma-samhallsforandring
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-andra-den-orimligt-harda-skatteregeln/
http://www.corren.se/asikter/ledare/markus-konow-doden-och-skatten-om4571830.aspx
http://www.di.se/nyheter/lurad-av-vannen-nu-kraver-skatteverket-850000/
http://www.di.se/nyheter/lurad-av-vannen-nu-kraver-skatteverket-850000/
http://www.di.se/nyheter/magdalena-andersson-jag-kan-inte-recensera-skatteverket/
http://www.di.se/nyheter/magdalena-andersson-jag-kan-inte-recensera-skatteverket/
http://www.di.se/opinion/tobias-wikstrom-andra-reglerna-om-foretradaransvar
http://www.di.se/opinion/tobias-wikstrom-andra-reglerna-om-foretradaransvar
http://www.di.se/nyheter/alliansen-kraver-snabb-utredning/
http://www.dagensps.se/pengar/hjalpte-kompis-kravs-pa-850-000-kronor/
http://www.dagensps.se/pengar/hjalpte-kompis-kravs-pa-850-000-kronor/
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-ska-man-inte-kunna-lita-pa-skatteupplysningen/
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/carl-goransson-ska-man-inte-kunna-lita-pa-skatteupplysningen/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/kravdes-pa-200-000-fick-hjalp-fran-ovantat-hall
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/rattvis-skatteprocess-vi-vill-klargora-vad-skatteverket-har-for-ansvar
http://www.st.nu/vasternorrland/sundsvall/efter-skattesmallen-som-blev-slutet-for-dansen-nu-stammer-per-och-tomas-skatteverket
http://www.st.nu/vasternorrland/sundsvall/efter-skattesmallen-som-blev-slutet-for-dansen-nu-stammer-per-och-tomas-skatteverket
https://www.svd.se/har-ar-var-kravlista-for-ny-skatteverksdirektor
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9 februari 2017 

Dagens Juridik: ”Företrädaransvaret för skatteskulder måste reformeras – nu kan 

ministern inte ducka längre”  

3 februari 2017 

Entreprenör: Räddaren i skattenöden 

Entreprenör: Tre företagare som råkat illa ut i skatteprocessen 

31 januari 2017 

Dagens industri: Skatteverkets gräddfil krossar entreprenörer 

Dagens PS: Debatt: Stoppa Skatteverkets gräddfil 

30 januari 2017 

Advokaten: Insamlingsstiftelse vill förändra skatteprocessen (s.7) 

  

http://www.dagensjuridik.se/2017/02/foretradaransvaret-skatteskulder-maste-reformeras-nu-kan-ministern-inte-ducka-langre
http://www.dagensjuridik.se/2017/02/foretradaransvaret-skatteskulder-maste-reformeras-nu-kan-ministern-inte-ducka-langre
https://www.entreprenor.se/nyheter/raddaren-i-skattenoden_666878.html
https://www.entreprenor.se/nyheter/raddaren-i-skattenoden_666878.html
https://www.entreprenor.se/nyheter/tre-foretagare-som-rakat-illa-ut-i-skatteporcessen_666882.html
http://www.di.se/opinion/debatt-skatteverkets-graddfil-krossar-entreprenorer/
http://www.dagensps.se/opinion/debatt-sa-dodar-staten-entreprenorskap/
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/1/advokaten2017_1.pdf

