
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 

Avdelning 2 

 

DOM 
2015-09-28 

Meddelad i 

Malmö 

Mål nr 

9818-15 

  

 

 

Dok.Id 278207     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 4522 

203 20 Malmö 

Kalendegatan 6 040-35 35 00  040-97 24 90 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kansli2.fma@dom.se 

 

 

SÖKANDE 

Skatteverket 

Skattekontoret Malmö 

205 30 Malmö 

  

MOTPART 

Nabil Fakhro, 860513-6574 

Sularpsängen 113 

247 91 Södra Sandby 

 

SAKEN 

Bevissäkring enligt 45 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), 

SFL 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 

Förvaltningsrätten beslutar att de handlingar som omfattas av revisionen av 

Nabil Fakhros enskilda näringsverksamhet Sularpsgården får eftersökas 

och omhändertas i dess verksamhetslokal på adressen Sularpsängen 113, 

247 91 Södra Sandby. 

 

Under förutsättning att handlingarna som omfattas av revisionen inte åter-

finns i verksamhetslokalen får handlingarna eftersökas och omhändertas i 

Nabil Fakhros bostad på folkbokföringsadressen Sularpsängen 113, 247 91 

Södra Sandby. 

 

Förvaltningsrättens dom gäller omedelbart. 

 

Åtgärderna får företas utan att Nabil Fakhro underrättas i förväg. 

 

Förvaltningsrättens dom ska delges Nabil Fakhro först i samband med 

verkställigheten. 

___________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Skatteverket yrkar att förvaltningsrätten beslutar enligt 45 kap. 6 och 7 §§ 

SFL om eftersökning och omhändertagande av räkenskapshandlingar och 

uppgifter som omfattas av revisionen av Nabil Fakhros enskilda närings-

verksamhet Sularpsgården i dess verksamhetslokal på adressen 

Sularpsängen 113, 247 91 Södra Sandby.   

 

I det fall handlingarna som omfattas av revisionen inte återfinns i verk-

samhetslokalen yrkar Skatteverket i andra hand att förvaltningsrätten be-

slutar om eftersökning och omhändertagande av handlingar i Nabil 

Fakhros bostad på folkbokföringsadressen Sularpsängen 113, 247 91 Södra 

Sandby. 

 

Skatteverket yrkar med stöd av 10 § andra stycket förvaltningsprocessla-

gen (1971:291), FPL, att ansökan inte tillställs motparten samt med stöd av 

45 kap. 16 § SFL att förvaltningsrättens beslut delges först i samband med 

verkställighet. Det kan annars befaras att det blir avsevärt svårare att ge-

nomföra de åtgärder som ansökan avser. 

 

Grunden för Skatteverkets talan framgår av bilaga 1 (underbilagor här ute-

slutna). 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 45 kap. 6 § SFL får, när en revision genomförs på någon annan plats 

än i verksamhetslokaler, handling som behövs för revisionen eftersökas i 

verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning om den reviderade 

inte har följt ett föreläggande om att lämna ut handlingen eller det finns en 

påtaglig risk för sabotage. 
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Av 45 kap. 7 § SFL framgår att en handling som behövs för en revision får 

eftersökas i en lokal, på en förvaringsplats eller i ett annat utrymme som 

inte utgör den reviderades verksamhetslokaler och tas om hand för gransk-

ning om det finns särskild anledning att anta att handlingen finns i utrym-

met och den reviderade inte har följt ett föreläggande om att lämna ut 

handlingen eller det finns en påtaglig risk för sabotage. 

 

Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt SFL får fattas bara om 

skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet 

innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående 

intresse (2 kap. 5 § SFL). 

 

Ansökningshandling eller annan handling som inleder ett mål och det som 

hör till den, ska enligt 10 § FPL skickas till motparten. Underrättelse be-

hövs dock inte om det kan befaras att det skulle avsevärt försvåra genom-

förandet av beslut i målet. 

 

Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska, enligt 45 kap. 16 § SFL, 

omedelbart underrättas om beslutet. Underrättelse får dock ske i samband 

med att åtgärden verkställs om det finns en påtaglig risk för sabotage om 

den som beslutet gäller underrättas i förväg. 

 

Med risk för sabotage avses enligt 45 kap. 2 § andra stycket SFL att det 

finns risk för att den som bevissäkringen gäller kommer att undanhålla, 

förvanska eller förstöra det som ska kontrolleras. Vilka omständigheter 

som kan tyda på påtaglig risk för sabotage kommenteras i förarbeten till 

tvångsåtgärdslagen (prop.1993/94:151 s. 102 och 154 samt prop. 

1996/97:100 s. 493). Riskbedömningen ska göras efter en helhetsbedöm-

ning av samtliga omständigheter som kan ha betydelse för frågan. Med 

uttrycket påtaglig risk avses inte att det ska vara fråga om en mer över-

hängande risk utan att risken i det enskilda fallet ska kunna beläggas. Ris-
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ken ska således vara individualiserad och inte enbart allmän. Även om en 

rad omständigheter av mer allmän karaktär kan beaktas vid bedömningen 

bör det således finnas någon konkret omständighet i det enskilda fallet som 

talar för sabotagerisk. Vid bedömningen av den grad av misstanke som bör 

krävas har proportionalitetsprincipen stor betydelse bl.a. vad gäller storle-

ken på befarade undandraganden liksom möjligheten till alternativa kon-

trollåtgärder. Omständigheter som kan tyda på sabotagerisk kan bl.a. vara 

om bolaget eller dess företrädare försöker att undandra sig sina skyldighet-

er, omfattande transaktioner med oseriösa företagare och tecken på omfat-

tande eller avancerade skatteundandraganden. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

 

Skatteverket har beslutat att inleda revision av bolaget. De efterfrågade 

handlingarna är sådana handlingar som omfattas av Skatteverkets revision 

och som därför kan bli föremål för eftersökande och omhändertagande för 

granskning. 

 

Mot bakgrund av vad som hittills har kommit fram under Skatteverkets 

utredning, anser förvaltningsrätten att det finns en påtaglig risk för sabo-

tage i den mening som avses i SFL. Skälen för tvångsåtgärden uppväger 

det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär. På grundval av vad 

Skatteverket uppgett finns särskild anledning att anta att handlingar som 

omfattas av revisionen, om de inte påträffas i den enskilda näringsverk-

samhetens verksamhetslokal, kan finnas i Nabil Fakhros bostad. 

 

Förhållandena är sådana att Nabil Fakhro inte bör underrättas om Skatte-

verkets ansökan innan beslut meddelas. Med hänsyn till risken för sabotage 

kan det vidare befaras att de av förvaltningsrätten medgivna åtgärderna blir 

svårare att genomföra om Nabil Fakhro underrättas om förvaltningsrättens 

beslut innan verkställighet sker. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109 B) 

 

 

Håkan Wirén 

 

Daniel Persson har föredragit målet. 

 

Förvaltningsrätten erinrar om möjligheterna att enligt 47 kap. 2 – 7 §§ SFL 

undanta uppgifter och handlingar från kontroll samt som vad som enligt 69 

kap. 2 – 12 §§ SFL gäller vid verkställighet. Se bilaga 3. 
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Bilaga SFL  

 

47 kap. Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll  

 

 

2 § Vid revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök får 

Skatteverket inte granska  

1. en handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,  

eller  

2. en handling som inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller 

kontrollbesöket.  

Skatteverket far inte heller granska en handling som har ett betydande skydds- 

intresse om det finns särskilda omständigheter som gör att handlingens innehåll  

inte bör komma till någon annans kännedom och handlingens skyddsintresse är  

större än dess betydelse för kontrollen.  

 

3 § En handling som inte får granskas ska på begäran av den som är föremål  

för revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök  

undantas från kontrollen.  

 

4 § Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt  

som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som begär  

undantag när begäran görs.  

Den handling som begäran avser ska ges in till förvaltningsrätten. Om Skatte- 

verket redan har handlingen, ska verket omedelbart försegla handlingen och  

överlämna den till förvaltningsrätten.  

 

5 § Om en uppgift i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § ska undantas,  

får förvaltningsrätten besluta om sådana begränsningar i rätten att använda  

tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att uppgiften inte ska bli  

tillgänglig för Skatteverket. 

 

Bilaga 3
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6 § Om den som vill att en uppgift eller en handling ska undantas, från kontroll  

begär det, ska förvaltningsrätten pröva om beslut om undantag kan fattas utan  

att rätten granskar handlingen.  

 

7 § Om en uppgift eller en handling har undantagits från kontroll,  

får Skatteverket inte återge eller åberopa innehållet i uppgiften eller handlingen.  

 

69 kap. Verkställighet av beslut om bevissäkring  

 

2 § Ett beslut om bevissäkring upphör att gälla om verkställigheten inte  

påbörjas inom en månad från dagen för beslutet.  

 

3 § Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om bevissäkring på begäran av 

granskningsledaren. Granskningsledaren får dock verkställa beslut om bevis- 

säkring i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.  

 

4 § Verkställighet av beslut om bevissäkring ska genomföras så att den inte  

vållar den som beslutet gäller större kostnader eller olägenheter än vad som är  

nödvändigt. Utan särskilda skäl får ett beslut inte verkställas mellan kl. 19.00  

och kl. 8.00.  

 

5 § Följande beslut om bevissäkring får verkställas utan att den som beslutet  

gäller har underrättats om beslutet:  

1. beslut att ta om hand handlingar enligt 45 kap. 4 eller 5 §, och  

2. beslut om försegling enligt 45 kap. 12 §.  

Om den som beslutet gäller inte har underrättats om beslutet innan det  

verkställs, ska underrättelse lämnas omedelbart efter verkställigheten.  

 

6 § Andra beslut om bevissäkring än de som anges i 5 § får inte verkställas  

förrän den som beslutet gäller har underrättats om beslutet.  

Om det finns synnerliga skäl, får dock beslutet verkställas även om den som  

beslutet gäller inte har gått att nå.  

http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/
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7 § Den som ska underrättas om ett beslut om bevissäkring innan det verkställs  

ska ges skälig tid att inställa sig och tillkalla ombud eller biträde. Det gäller  

dock inte om  

1. bevissäkringen därigenom fördröjs väsentligt, eller  

2. det finns en påtaglig risk för att ändamålet med bevissäkringen annars inte  

uppnås.  

 

8 § När en handling tas om hand får även pärm, mapp eller liknande förva- 

ringsmaterial tas med.  

Om en upptagning som kan uppfattas bara med tekniska hjälpmedel tas om  

hand, ska ett exemplar lämnas kvar om det är möjligt.  

 

9 § Tekniska hjälpmedel som finns där beslutet verkställs får användas om det  

är nödvändigt.  

Om det finns synnerliga skäl får tekniska hjälpmedel tas om hand.  

 

10 § Vid verkställighet som avser upptagning som kan uppfattas bara med  

tekniska hjälpmedel gäller de begränsningar som anges i 41 kap. 10 § fjärde  

stycket.  

 

11 § Kronofogdemyndigheten får genomsöka en lokal, en förvaringsplats eller  

ett annat utrymme.  

Om ett utrymme som behöver genomsökas är tillslutet, får Kronofogdemyndig- 

heten öppna lås eller ta sig in på annat sätt. Myndigheten får även i övrigt  

använda tvång om det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna.  

Våld mot person far dock användas bara om Kronofogdemyndigheten möter  

motstånd och det med hänsyn till ändamålet med beslutet om bevissäkring kan  

anses försvarligt.  

 

12 § Granskningsledaren ska lämna tillbaka handlingar och annat som har  

tagits om hand så snart de inte längre behövs.  

Om den som beslutet om bevissäkring gäller har försatts i konkurs när  

handlingarna ska lämnas tillbaka, ska granskningsledaren 
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1. överlämna handlingarna till konkursförvaltaren, och  

2. underrätta den som beslutet om bevissäkring gäller om att handlingarna har överlämnats till 

konkursförvaltaren. 

http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se/
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 

Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens 
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i 
Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni an-
ser att domen/beslutet ska ändras och vilken 
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som 
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare 
gett in. 

• För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert 
överklagande måste Er skrivelse ha kom-
mit in till förvaltningsrätten inom tre 
veckor från den dag då Ni fick del av do-
men/beslutet. Om beslutet har meddelats 
vid en muntlig förhandling, eller det vid en 
sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överkla-
gandet ha kommit in inom tre veckor från 
den dag domstolens beslut meddelades. 
Om sista dagen för överklagande infaller 
på lördag, söndag eller helgdag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa 
vardag. 

• Om klaganden är en part som företräder 
det allmänna, ska överklagandet alltid ha 
kommit in inom tre veckor från den dag 
beslut meddelades.  

• Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni 
överklagar genom att anteckna förvalt-
ningsrättens namn och målnummer. 

• Uppge person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnum-
mer till bostaden och mobiltelefon. Adress 
och telefonnummer till Er arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress 
där Ni kan nås för delgivning. Har Ni re-
dan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet 
– och om de fortfarande är aktuella – be-
höver Ni inte uppge dem igen. 

• Om Ni anlitar ombud, ska ombudets 
namn, postadress, e-postadress, telefon-
nummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. 

• Om någon person- eller adressuppgift änd-
ras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen 
till kammarrätten. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av för-
valtningsrättens dom/beslut. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrät-
ten. 
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