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Hej!  

 

Om du själv rättar någonting i bokföringen eller deklarationen så kan du inte drabbas av några 
obehagliga sanktioner. Som exempelvis skattetillägg eller åtal. 

  

Förutsättningen är dock att Skatteverket inte hunnit påbörja en granskning av dig eller ditt bolag. 

  

Exempel 1 

  

Du har ångest för några rejäla avdrag du gjorde i deklarationen. Så du lämnar in en självrättelse. 

  

Skatteverket höjer din skatt men du behöver inte betala några skattetillägg och du kan inte bli åtalad 
för skattebrott. 

  

Även om du senare får skatterevision så just den här saken ur världen. 

  

Exempel 2 

  

Du får ett brev från Skatteverket som vill titta lite i din bokföring. Nu får du rejäl ångest för dina rejäla 

avdrag. Så du lämnar in en självrättelse. 

  

Men den här gången är du för sent ut. Du kan bli straffad för dina avdrag eftersom du lämnade in 
rättelsen efter att Skatteverket hörde av sig. 

  

Nu blir det hårdare 

  

Från 1 augusti gäller utökade och hårdare regler. Nu försvinner också din möjlighet till självrättelse 

två månader efter att Skatteverket meddelat att man kommer att göra generella kontroller i din 

bransch. 

  

Generella kontroller 

  
Med jämna mellanrum går Skatteverket ut och meddelar att de tänker kolla vissa branscher extra 

nog. Det kallas generella kontroller. 

  

Men det räcker inte för att de nya reglerna automatiskt ska börja gälla. 

  

Generella kontroller som offentliggörs i särskild ordning 

  

Att Skatteverket i största allmänhet går ut med en pressrelease om att de tänker granska din bransch 

extra noga räcker inte för att din möjlighet till självrättelse ska försvinna. 

  
För att de nya reglerna ska gälla ska ”meddelande om den generella kontrollen offentliggöras i 

särskild ordning på Skatteverkets webbplats”. 

  

Där kommer Skatteverket också att berätta vilken period kontrollen kommer att avse. Och när 

tidsfristen för självrättelse går ut. 

  

Aningen oklart ännu 

  

Det är fortfarande aningen oklart var "offentliggörandet i särskild ordning" kommer att publiceras. 
  

 Men det kommer utan tvekan att visa sig. 

 


