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Tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt 
 
___________________ 
 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.  
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YRKANDEN M.M. 

 

AA  

AA överklagar kammarrättens dom och yrkar att någon tilläggsavgift inte ska tas 

ut. Han anför bl.a. följande. Av misstag förväxlade han två inbetalningsavier 

avseende trängselskatt. Detta ledde till att det belopp som han först betalade var 

högre än det begärda samt att ett annat OCR-nummer angavs. De tre instanser 

som har beslutat i saken har undvikit att påstå att dessa båda fel från hans sida 

strider mot lag. I stället hänvisas till lagparagrafer som inte gäller de aktuella felen 

och till interna rutiner.  

 

Skatteverket 

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.  

Skatteverket har med stöd av 3 § första stycket 2 förordningen (2004:987) om 

trängselskatt fastställt beslutsformulär för Transportstyrelsens beslut om 

trängselskatt. Varje beslut om trängselskatt märks så att en betalning kan styras 

till rätt beslut. Detta sker genom att varje enskilt beslut åsätts ett unikt 

identifikationsnummer, ett s.k. OCR-nummer. Av beslutet ska vidare framgå 

vilken kalendermånad och vilket fordon beslutet avser samt vilken dag som 

skatten senast ska vara betald. Till beslutet fogas ett avskiljbart inbetalningskort 

som innehåller det förtryckta beslutets OCR-nummer, fordonets registrerings-

nummer och uppgift om när skatten senast ska vara betald. Det framgår också att 

beslutets OCR-nummer ska anges om betalning görs på annat sätt än med det 

bifogade inbetalningskortet. 

 

De rutiner som tagits fram för att säkra uppbörden av trängselskatt har stöd i lag 

och förordning. Tydliga anvisningar finns i besluten och bifogade inbetalningskort 

om vikten av att vid inbetalningen ange det unika identifikationsnummer  

(OCR-numret) som varje beskattningsbeslut åsätts. I detta fall har AA av misstag 

vid betalningen av trängselskatt den 30 januari 2009 inte angett det unika OCR-

nummer för den trängselskatt han avsett att betala utan han har i stället angett ett 

annat senare trängselskattebesluts unika OCR-nummer och betalat det belopp som 

överensstämmer med detta senare beslut. Eftersom den trängselskatt om 40 kronor 
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avseende november 2008 som skulle vara betald senast den 2 februari 2009 inte 

betalats i rätt tid har det funnits grund för att ta ut tilläggsavgift. 

 

Möjligheten att besluta om befrielse från avgift bör enligt förarbetena användas 

restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan 

egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått.  

De exempel som anges i förarbetena avser situationer där själva skattskyldigheten 

är ifrågasatt. Genomgående är det fråga om omständigheter som den skattskyldige 

rimligen inte kunnat förhindra. I fråga om tilläggsavgiften framkommer inte annat 

än att det även här främst är fråga om situationer där bilens ägare blivit 

betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att 

skattskyldighet uppstått.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 12 § lagen (2004:629) om trängselskatt ska trängselskatt betalas senast  

den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad beslutet avser. Om 

trängselskatt inte betalas i rätt tid ska enligt 14 § en tilläggsavgift påföras den 

skattskyldige med 500 kr. Inbetalning av skatt och avgift ska enligt 16 § göras 

genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar. Skatten 

och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda 

kontot. Skatteverket får enligt 18 § besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt 

eller delvis inte ska tas ut om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut 

skatten eller avgiften. 

 

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. AA påfördes i beslut  

den 12 februari 2009 tilläggsavgift avseende trängselskatt för november 2008. 

Skatten om 40 kronor förföll till betalning den 2 februari 2009 men bokfördes på 

trängselskattekontot först den 16 februari 2009. På samma konto bokfördes  

den 30 januari 2009 en inbetalning om 80 kronor. Vid inbetalningen uppgav  

AA ett OCR-nummer som var hänförligt till ett beslut om trängselskatt för 

december 2008.  

 



 DOM 4 

  Mål nr 
 7022-11 

 
Högsta förvaltningsdomstolen finner att den inbetalning som bokfördes  

den 30 januari 2009 inte till någon del kan anses avse trängselskatt för november 

2008. Frågan är därmed om AA ska befrias, helt eller delvis, från tilläggsavgift. 

Befrielse förutsätter att det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgift. 

Den restriktivitet som ligger i uttrycket uppenbart oskäligt understryks av de 

uttalanden som gjorts i förarbetena till trängselskattelagen. Enligt dessa uttalanden 

ska möjligheten till befrielse utnyttjas främst i fall där bilens ägare blivit 

betalningsskyldig utan egen förskyllan. Exempel kan vara att en myndighet gett 

missvisande information, att bilen stulits eller att färdvägen har ändrats på grund 

av t.ex. en avspärrning (prop. 2003/04:145 s. 64 och 112 f.).  

 

Skyldigheten att betala tilläggsavgift är hänförlig till det misstag som begicks vid 

inbetalningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening framstår det inte 

som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Överklagandet ska därför avslås.  

 

 

 

Mats Melin Gustaf Sandström 

 

 

Karin Almgren Kristina Ståhl 

 

 

Christer Silfverberg 
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