
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium om rättssäkerhet i 
beskattningen i Stockholm fredagen den 14 september 2018 

 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden som ur rättsstatlig synpunkt har 
betydelse för rättsutvecklingen i samhället. Denna uppgift genomförs i första hand genom att stiftelsen 
anordnar seminarier inriktade på frågor om rättsstaten. För att genomföra det aktuella seminariet har 
stiftelsen fått stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till domare, 
advokater, åklagare, politiker, vetenskapsmän inom juridik och samhällsvetenskap liksom till andra som har 
intresse av frågor om rätt och rättssäkerhet. Om Stiftelsen Rättsstatens Vänner och dess verksamhet kan 
läsas på stiftelsens hemsida www.rattstatensvanner.se. 
  

Rättssäkerhet i beskattningen 
 
Seminariet äger rum i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr, Stockholm fredagen den 14 september 2018 kl 
10.00-15.00.  
 
Anmälan görs senast måndagen 10 september 2018 till stiftelsens sekreterare (ewa@waites.se eller 070-
735 62 78).   
 
Tema för seminariet:  I skatternas natur ligger en potentiell konflikt mellan enskilda – i första hand 
privatpersoner och företag – och det allmänna. Det allmänna står såväl som mottagare av skatterna som 
för indrivning av dessa och på visst sätt som ansvarig för att lösa de tvister med de enskilda som kravet på 
skatt kan medföra. Dessa förhållanden är sådana att de i sig ställer höga krav på att rättssäkerheten kan 
garanteras i hela kedjan från taxering och beslut om skatt via skattekontroll till tvistlösning. 
Rättssäkerheten ställs på särskilda prov i känsliga delar av förfarandet, särskilt då enskildas rätt kan sättas 
på spel. Vid seminariet kommer att i ett svenskt perspektiv belysas hur rättssäkerheten kan garanteras och 
om och i så fall var det finns svagheter i systemet och vad som kan göras för att läka dessa. 
 
Moderator: Justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Thomas Bull, tillika styrelseledamot i Stiftelsen 
Rättsstatens Vänner. 
 
Program: 
10.00 - 10.30:  Samling, registrering och kaffe. 
10.30 - 10.45: Välkomstanförande av Stiftelsens ordförande, dir. Per-Ola Jansson. 
10.45 - 11.15:  Professorn Anders Hultqvist, Karlstads universitet. Anders Hultqvist har i sin 
 forskning belyst  åtskilliga rättssäkerhetsmässiga svagheter i det svenska systemet för 
 beskattning. Han kommer att beröra ett antal av dessa.  
11.15 - 11.45:  Före detta chefsåklagaren, numera seniorkonsulten Bodil Borison som, med utgångspunkt  
 från egna erfarenheter av brottmålsprocessen vad gäller skattebrott, kommer att behandla 
 rättssäkerheten.   
 

12.00 - 13.00:  Lunch 
 

13.00 - 13.30:  Skatteexperten Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv, tillika styrelseledamot i  
 Institutet för rättssäkerhet och beskattning. Hon kommer att beröra företagande och  
 beskattning, bland annat avseende företrädares ansvar för skatteskulder. 
13.30 - 14.00:  Advokaten Leonie Selting, Stensvik Förvaltning AB som kommer att tala om  
 skattelagstiftningens tillämpbarhet 
14.00 - 15.00:  Avslutande diskussion. I anslutning till anförandena kommer att ges tillfälle till korta frågor  
 och inlägg. 
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