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Självrättelse
Skönt för själen – ofta även för plånboken

Skatteverkets informationsutbyte med skatteparadis 
har ökat kraftigt de senaste åren. Det gör det angeläget 
att rätta gamla deklarationer innan Skatteverket upp-
täcker ditt oredovisade kapital. Kombinationen av en 
borttagen förmögenhetsskatt och svaga förvaltnings-
resultat medför att skatten ofta blir låg – vissa kan till 
och med få pengar tillbaka från staten.

Varför lämnade du Skatteverket för Ålandsbanken?

– Jag har varit lite nyfiken på den privata sidan och även haft kontakter 

med några advokat- och revisionsbyråer. Att valet föll på Ålandsban-

ken berodde dels på att jag fått bra kontakt med duktiga människor 

på Ålandsbanken och kände en väldigt positiv anda inom banken. Jag 

lockades också starkt av bankens långsiktiga syn på sina kundrelatio-

ner – att verkligen ta ansvar för kundernas bästa. 

Vad gjorde du på Skatteverket och vad ska du göra  

på Ålandsbanken?

– Jag har haft varierande uppgifter genom åren, men de senaste två 

åren på Skatteverket har jag främst arbetat med utredningar och pro-

cesser angående svenskars oredovisade tillgångar utomlands och även 

hållit seminarier kring detta. På Ålandsbanken sitter jag nu på andra si-

dan bordet – min uppgift är att hjälpa kunder, som ska göra självrättel-

ser. Det gäller att göra det skatteeffektivt, så att kunden inte får betala 

onödigt mycket skatt, och samtidigt korrekt, så att kunden slipper tras-

sel i efterhand. Här får jag användning för min kompetens – jag känner 

rutinerna på Skatteverket väl och vet hur olika ärenden ska hanteras. 

Antalet självrättelser ökar år från år. Varför?

– Tidigare kunde man gömma pengar i skatteparadis med väldigt be-

gränsad risk för upptäckt. På senare år har risken för att Skatteverket 

upptäcker fusket ökat dramatiskt. Nu gäller det för människor att rätta 

sina deklarationer själva innan Skatteverket knackar på dörren – då är 

det nämligen för sent att rätta själv och konsekvenserna kan bli all-

varliga. Framför allt är det genom det kraftigt utvidgade informations-

utbytet med skatteparadis som Skatteverket skaffat sig mycket större 

möjligheter att hitta skattefuskare, både privatpersoner och företag. I 

en särskild insats, kallad Utlandstransaktioner, har Skatteverket foku-

serat på att utreda internationella transaktioner med nuvarande och 

tidigare skatteparadis samt skatteupplägg med utländska bolag. Som 

processförare och beslutssamordnare fungerade jag som bollplank och 

rättsligt stöd för revisorer och utredare under dessa utredningar samt 

för att driva processerna i domstol om Skatteverkets beslut överklaga-

des. Då det ofta är komplexa ärenden och rör sig om mycket pengar 

överklagas en stor andel av besluten och i bortåt 90 procent av fallen 

går det till domstol. Mina erfarenheter kring detta tror jag kommer att 

bli värdefulla för kunder till Ålandsbanken.

Hur ser den ”normale” självrättaren ut?

– Det är ett mycket stort spann, men ska jag försöka peka ut en ”median-

person” är det en man runt 60 år som har arbetat utomlands. Pengarna 

finns till 80-90 procent i Schweiz, men även i Lichtenstein, Luxemburg 

och vanliga utflyttningsländer som Frankrike, Spanien och England. Nor-

malt kan de oredovisade tillgångarna vara kring fem miljoner kronor. 

Men det förekommer allt från hundra tusen kronor upp till miljardbelopp.

Hur långt tillbaka ska deklarationerna rättas?

– För den som gör en korrekt deklaration för inkomståret 2013 gäller 

det att rätta de fem föregående åren, det vill säga från 2008 till och 

med 2012. Det har blivit mer gynnsamt att göra rättelser från den 1 ja-

nuari 2013 eftersom förmögenhetsskatten togs bort i Sverige 2007 och 

därmed inte läggs ovanpå skatten på eventuella kapitalvinster.  

Vad händer om man inte rättar?

– Så länge Skatteverket inte hittat dig händer inget, men risken för att 

bli upptäckt har ökat påtagligt på senare år – och då blir det inte roligt. 

Många tror, oftast felaktigt, att de inte ”har råd” med en självrättelse 

– att skatten blir mycket hög. I praktiken visar det sig ofta att skatten 

blir väsentligt lägre än vad de flesta tror och nästan alla känner en stor 

lättnad när det är avklarat.  

Finns det några knepigheter i själva rättandet? Lätt att göra fel?

– Ja, det är lätt att göra fel, speciellt om det gäller komplexa upplägg, till 

exempel med bolag i något lågskatteland eller om kapitalet förvaltas av 

någon utländsk trust eller stiftelse. Det är därför klokt att vända sig till 

oss på Ålandsbanken – vi behärskar problematiken. I många fall kan det 

faktiskt vara svårt att få den utländska banken att lämna ut uppgifter, 

speciellt om personen redan avslutat sina konton. Jag rekommenderar 

därför människor att begära ut alla uppgifter medan de fortfarande är 

kunder i banken. Det gäller också att rätta allt. Har man gjort en självrät-

telse avseende 100 miljoner kronor i Schweiz men ”glömmer” 50 mil-

joner i Lichtenstein löper man fortfarande risken att upptaxeras med 

skattetillägg eller eventuell brottsanmälan som följd. Då har man inte 

heller uppnått sitt mål – att kunna sova gott om natten. 

Kan man tjäna på att rätta – få betalt av staten? 

– I många länder, till exempel Schweiz, tar bankerna ut höga förvalt-

ningskostnader. De har dessutom ofta varit slarviga i förvaltningen och 

i kombination med svåra år på värdepappersmarknaderna sedan 2008 

är det många som har kapitalförluster. Det kan innebära att avdragen 

blir så stora att självrättaren får tillbaka pengar av staten. Det kan tyck-

as märkligt men så är regelverket.

Betalar du själv skatt?

– Ha, ha. Ja, självklart gör jag det. Det har jag inget emot, men jag 

skulle inte bli ledsen om jag fick tillbaka några tusenlappar senare i år. 

Jag är ute efter en ny spis – en kombinerad gas- och induktionsspis, 

gärna med ”boosterfunktion” för blixtsnabb upphettning. 

Du gillar att laga mat. Några specialiteter?

– Grytor, fisksoppor och kanske risotto. Ska jag välja en favorit så blir 

det Boeuf Bourguignon. Men den allra roligaste utmaningen är när nå-

gon vän ber mig: ”Gör något av det jag har i kylskåpet.”

Ofta går det att få till riktigt goda rätter även med de mest udda 

ingredienser.  

Om Jonas Svensson
Jonas Svensson är nyanställd på Ålandsbanken. 

Närmast kommer han från Skatteverket där han 

arbetat i sju år. De senaste åren har det framför 

allt handlat om frågor kring svenskars oredovi-

sade tillgångar i utlandet. Jonas har jurist- och 

ekonomexamen från Jönköpings internationella 

handelshögskola. Jonas tycker om idrott, han var 

i ungdomen nära att platsa i ungdomslandslaget i 

fotboll och är även duktig i tennis. 

TEXT: TORE DAVEGÅRDH  FOTO: VIKTOR FREMLING

4 | 4 |  | 5


