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Sammanfattning 
Efter den 1 januari 2004 har antalet tvister angående personligt ansvar för bolagsföreträda-
re vad gäller bolagets skulder ökat dramatiskt. En av anledningarna till denna ökning av 
tvister angående företrädaransvar är lagändringen i förmånsrättslagen den 1 januari 2004. I 
och med denna lagändring förlorade skatter och avgifter sin status som prioriterade ford-
ringar i ett konkursbo. I och med denna förändring behandlas numera dessa båda statliga 
inkomstkällor som fordringar utan förmånsrätt. Härmed är staten med SKV som ombud 
endast berättigad till betalning först efter att borgenärer med särskild förmånsrätt fått be-
talt. Innan denna lagändring kunde Skatteverket (SKV) inta en avvaktande ställning vad 
gäller skatter och avgifter då dessa betalades in i vilket fall. Med anledning av dessa nya reg-
ler har SKV numera intagit ett borgenärsperspektiv om innebär en mer offensiv inställning 
ifråga om indrivandet av skatter och avgifter av rörelsedrivande bolag.  

Rekvisiten för fastställandet av ett företrädaransvar stadgas i 12 kap 6 § SBL och även dessa 
regler fick sin nuvarande lydelse den 1 januari 2004. För att bli ålagd personligt ansvar för 
bolagets skatter och avgifter gäller att bolagsföreträdaren ska ha agerat grovt oaktsamt eller 
uppsåtligt då betalning av dessa ekonomiska poster inte skett. I mål nr 1907-04, Göta Hov-
rätt klargörs detta på ett ingående sätt och detta analyseras i uppsatsen.  

Mina slutsatser angående problemen med samspelet mellan reglerna om företrädaransvar är 
att SKV har en alltför långtgående möjlighet som borgenär då de kan åberopa personligt 
ansvar för en bolagsföreträdare och på så vis driva in sina fordringar. Att som vanlig bo-
lagsföreträdare inse att personligt ansvar kan bli aktuellt då skatten inte betalats in före des 
förfallodatum är inte helt lätt att förutse. Med anledning av detta då ett företrädaransvar 
kan leda till allvarliga konsekvenser för en företrädare och efter som antalet mål i ämnet 
ökat dramatiskt de senaste åren är det viktigt att lagen är tydlig så andra än jurister kan tolka 
reglerna och på så vis förutse händelseförloppet och undvika fastställandet av ett företrä-
daransvar. 
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Abstract 
The number of proceedings involving personal liability for a predecessor has dramatically 
increased after January 1, 2004, when the law of preferential rights was changed. The 
change of law result in, taxes and fees have lost their preferential rights. This situation 
made it harder for The Swedish fiscal authority (SKV) to collect taxes then before. At this 
very moment the Swedish Government (SKV) are stricter when it comes to collecting taxes 
and because of this change of attitude SKV invokes personal liability for predecessors to a 
larger extend. 

The rules in the matter of personal liability for predecessors are stated in 12 Kap. 6 § SBL 
(Swedish Tax law) and was also changed in January 1, 2004. The criteria’s of personal re-
sponsibility was changed and at this moment you have to act with great irresponsibility or 
with premeditation when not paying your tax debts, to be charged with personal liability as 
a predecessor. Case number 1907-04 Göta Hovrätt (second highest level of Court in Swe-
den) deals with this matter in a distinct and remarkable way and therefore I have chosen to 
analyze this case in my master thesis. 

Conclusions that has been drawn in this master thesis regarding problems with the rules of 
personal liability for predecessors shows that SKV at this moment has too much authority 
as a creditor when invoking personal liability for predecessors to collect taxes and fees. My 
opinion is that it’s very difficult for a predecessor to understand that a personal liability is 
going to be invoked when not paying the taxes and fees before the date of expiry. Accord-
ing to the severe consequences a personal liability may have for a predecessor the rules 
have to be easy to predict, not only for a lawyer but also for the common people. This is 
very important to resolve on the road of avoiding problems with a personal liability for 
predecessors.  

 

 

 



 

 i 

Innehåll 

Inledning...................................................................................... 2 
1.1 Bakgrund......................................................................................... 2 
1.2 Syfte ............................................................................................... 3 
1.3 Avgränsning..................................................................................... 3 
1.4 Metod ............................................................................................. 3 
1.5 Disposition ...................................................................................... 5 

2 Bakgrund till problemet med företrädaransvar .......................... 6 
2.1 Introduktion .................................................................................... 6 
2.2 Legalt stöd angående företrädaransvar ................................................. 7 
2.3 Jämkning och eftergift ....................................................................... 8 
2.4 Definitionen av företrädare ................................................................ 9 
2.5 Sammanfattning ............................................................................. 10 

3 Processen som leder till företrädaransvar ................................ 11 
3.1 Introduktion .................................................................................. 11 
3.2 Skatterevision................................................................................. 11 
3.3 Skönstaxering................................................................................. 13 

3.3.1 Introduktion till skönstaxering ............................................... 13 
3.3.2 Skönsmässig och inte bestraffande beskattning............... 13 
3.3.3 Metod för beräkning av skönstaxering .............................. 14 

3.4 Överklagan av skönstaxeringsbeslut........................................... 16 
3.4.1 Introduktion........................................................................ 16 
3.4.2 Lagstöd för överklagan av skönstaxeringsbeslut .............. 16 

3.5 Anstånd ........................................................................................ 17 
3.5.1 Ställande av säkerhet ....................................................... 18 
3.5.2 Domstolsförfarande angående företrädaransvar ........................ 19 
3.5.3 Sammanfattning ................................................................... 20 

4 Analys av problem med förhållandet mellan 
reglerna om skönstaxering och företrädaransvar................. 21 

4.1.1 Introduktion till analysdel ...................................................... 21 
4.2 Rättsfallsanalys - analys av rättsläget................................................... 21 

4.2.1 Analys av rättsfall ................................................................. 22 
4.2.2 Ändrade förutsättningar för företrädaransvar............................ 23 
4.2.3 Avveckling av bolag genom offentlig 
ackordsförhandling och företrädaransvarsanalys ........................ 24 

4.3 Borgenärstänkande av SKV .............................................................. 25 

5 Avslutande kommentarer................................................... 27 

Referenslista ............................................................................ 28 
Lagstiftning ............................................................................................ 28 

 



  

 2 

Inledning 

 

1.1   Bakgrund 

Att som bolag bli skönstaxerat på grund av bristande bokföring och deklarationsskyldighet 
kan bli en dyr historia för bolagets företrädare. Förmår inte bolaget att betala denna 
skönsmässigt ålagda skatt i tid kan företrädaren bli personligt ansvarig för dessa skatteskul-
der.1 Efter lagändringen i Förmånsrättsslagen (FörmånsrättsL) som trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2004 har detta ansvar blivit än mer aktuellt.2 Skatteverket förlorade sin ställning som 
prioriterad fordringsägare vid konkurs och genom denna lagändring är skatter och avgifter 
numera oprioriterade fordringar.3 För att kompensera detta inkomstbortfall har SKV över-
gått till en mera aktiv inställning vad gäller utkrävandet av personligt ansvar för bolagsföre-
trädare.4  

För att åläggas företrädaransvar krävs att bolagets företrädare har handlat grovt oaktsamt 
eller med uppsåt då denne inte betalat bolagets ålagda skatter och avgifter innan dess förfal-
lodatum inträffar.5 Rättspraxis6 har visat att då bolagsföreträdare vid upptäckt av bristande 
förmåga att betala bolagets ålagda skatt inte handlat skyndsamt med en avveckling av bola-
get, kan detta leda till ett personligt ansvar för företrädaren.7  

Problem kan uppstå då företrädare för att undvika ett personligt ansvar för sina skatteskul-
der väljer att sätta bolaget i konkurs och på så vis genom konkurslagens regler undvika fö-
reträdaransvar.8 Skatteregler som medför konsekvenser som framtvingar konkurs i stället 
för ett fortsatt drivande av bolaget är inte bra för företagsklimatet i Sverige.9 Med detta som 
bakgrund skall företrädaransvar för bolagsföreträdare behandlas i denna uppsats. 

                                                 

1 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

2 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

3 18 § Förmånsrättslagen 

4 SKV Rapport 2004: 2 s. 18 

5 12 kap. 6 § Skattebetalningslagen (SBL) 

6 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

7 12 kap. 6 § Skattebetalningslagen (SBL) 

 

8 Kerstin Nyquist, Leidhammar Börje, Dagens Industri 2005-08-19 

 

9 Kerstin Nyquist, Leidhammar Börje, Dagens Industri 2005-08-19 
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1.2   Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att analysera problem i samspelet mellan reglerna om 
företrädaransvar vid skönstaxering av rörelsedrivande bolag utifrån praxis.  

 

1.3  Avgränsning 

För att på tydligt sätt klargöra problemet om företrädaransvar som inträffar efter skönstax-
ering av rörelsedrivande bolag, har jag valt att begränsa uppsatsens omfång genom att be-
skriva företrädaransvaret ur skatterättslig synvinkel och inte utförligt analysera företrädar-
ansvaret enligt Aktiebolagslagen (ABL). Ett företrädaransvar kan även i vissa fall bli aktuali-
serat för redovisade uppgifter men dessa situationer ligger utanför uppsatssyftets område 
och därav har jag valt att lämna detta utan kommentar. 

 

1.4  Metod 

Genom att klargöra sambandet mellan reglerna om företrädaransvar vid skönstaxering av 
rörelsedrivande bolag har jag ansett det brukligt att använda en traditionell rättsdogmatisk 
metod för att klargöra betydelsegraden av de i uppsatsen använda rättskällorna.  Uppsat-
sens olika avsnitt följer därav största möjliga mån denna rättshierarki, där lagtext värderas 
högst ur källhänseende följt av, praxis, förarbeten och doktrin. Då lagtexten utgör den pri-
mära rättskällan används denna rättskälla i uppsatsen samt i rättskällehanteringen med en 
utgångsvinkel ur lagtextens ordalydelse.10 I ett skatterättsligt perspektiv är legalitetsprinci-
pen11 av stor betydelse och anses gälla som huvudregel i detta sammanhang. Detta innebär 
att det inte går att kräva skatt utan lagstöd, vilket gäller även vid ett fastställande av de skat-
terättsliga regler som kan leda till ett företrädaransvar. Ingen skatt skall påföras utan lag-
stiftning och i de fall det råder tveksamheter, skall den skattskyldiges situation tolkas på ett 
så fördelaktigt sätt som möjligt.12  

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 Johansson Gunnar och Rabe Gunnar, Det Svenska skattesystemet, s. 552. 

11 8 kap. 3 § RF 

12 Johansson Gunnar och Rabe Gunnar, Det Svenska skattesystemet, s. 553. 
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Domstolarna tillämpar en objektiv tolkningsmetod vad gäller skatterättslig lagstiftning.13 
Domstolarna försöker fastställa vad som är den verkliga betydelsen i lagtexten.14 Det saknas 
tydliga prejudikat från HD i den fråga som analyseras i uppsatsen däremot finns intressanta 
rättsfall från hovrätten. 15  En hovrättsdom utgör endast näst högsta instans i vårt lands 
allmänna domstolsväsen där Högsta Domstolen är högsta instans. Med detta i åtanke har 
ändock jag använt detta som en viktig källa ur företrädaransvarets perspektiv då det tydligt 
visas hur domstolen värderar frågan om företrädaransvar. Vägen till ett fastställande av fö-
reträdaransvar sträcker sig över två separata tvister.16 I första tvisten vad gäller skönstaxe-
ring av bolag som avgörs i förvaltningsdomstol är det ett antal intressanta rättsfall på Re-
geringsrättsnivå vilket styrker digniteten av materialet.17  I steg nummer två, angående grov 
oaktsamhet samt eventuell uppsåtlighet vad gäller betalning av skatt och avgifter, vilket le-
der till ett företrädaransvar är det juridiska läget inte lika utrett och fastställt och här finns 
ledning att tillgå från näst högsta instans.  

I uppsatsen diskuteras att förutsebarhet är väldigt viktigt sett ur ett skatterättsligt perspek-
tiv. Bolagsföreträdare och andra skattskyldiga behöver kunna förutse vilka konsekvenser ett 
visst agerande för med sig. Följderna vid brist på denna förutsebarhet kan bli svåra att reda 
ut. 18 Även förarbeten är en rättskälla med stort juridisktvärde. Dessa utredningar som se-
dermera leder till lagstiftning bildar ofta grund i resonemanget kring vad lagstiftaren haft i 
åtanke vid lagändringar samt vad det gäller att klargöra reglerna om företrädaransvar. · 

Enligt rättsdogmatisk metod då rättskällorna värderas med lagtext som högsta nivå följt av 
praxis och lagarbeten samt med doktrin som lägsta nivå. Till doktrin räknas debattartiklar 
och mot bakgrund av detta är debattartiklar daterade efter lagändringen i förmånsrättslagen 
av stor betydelse i detta sammanhang. Artiklarna belyser problemet med företrädaransvar, 
samt hur lagändringarna inom området påverkat bolagsföreträdares förfarande i skattebe-
talningshänseende. Även artiklar daterad före lagändringen är av värde för analys av rättslä-
get angående företrädaransvar till de delar lagändringarna påverkat rättsläget. 

 

 

 

                                                 

13 Johansson Gunnar och Rabe Gunnar, Det Svenska skattesystemet, s. 555. 

 

14 Johansson Gunnar och Rabe Gunnar, Det Svenska skattesystemet, s. 555. 

 

15 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

16 Fastställande av skönstaxering samt vid fastställande även process angående företrädaransvar 

17 Exempelvis, RÅ 1980 1:87 samt Rå 1979 Aa 105 

 

18 Samuelsson J och Melander J, Tolkning och tillämpning, s. 146 



  

 5 

1.5   Disposition 

 

I kapitel två beskriver jag bakgrunden till problemen med företrädaransvar. Kapitlet inleds 
med ett klarläggande för det legala stödet i fråga om företrädaransvar. Därefter klargörs de-
finitionen av vad som innefattar termen företrädare samt i vilka fall ett personligt ansvar för 
bolagets skulder går att undvika. 

I efterföljande kapitel beskrives processen som leder till ett aktualiserande av företrädaran-
svar samt klargörs att det föreligger två olika tvister i denna fråga.  De områden som utgör 
första tvisten i frågan angående fastställandet av ett företrädaransvar är: 1.  Skatterevision, 
2. Skönstaxering, 3. Överklagande av skönstaxeringsbeslut, 4. Anstånd med betalning av 
den ålagda skatten, 5. Säkerhet för betalning av skatten, 6. Process angående företrädaran-
svar. I dessa kapitel görs även en kort sammanfattning av dessa olika förfaranden. 

Efter att ha klargjort processen som leder till ett fastställande av företrädaransvar analyserar 
jag i kapitel fyra de för i uppsatsen tidigare behandlade delarna.  I det kapitlet analyserar jag 
grundligt ett rättsfall angående företrädaransvar vilket även analyseras för att öka förståel-
sen av rättsläget i frågan. Lagändringen i Förmånsrättslagen i januari 2004 har inneburit sto-
ra förändringar i åberopandet av företrädareansvar, därför behandlas även detta utförligt i 
kapitlet. 

Slutligen behandlar jag mina slutsatser i kapitel 5.  
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2     Bakgrund till problemet med företrädaransvar 

2.1   Introduktion 

För att kunna identifierat problem som ett företrädaransvar kan medföra i samband med 
skönstaxering är det viktigt att förstå bakgrunden till varför dessa regler tillkommit i svensk 
lagstiftning. Vanligtvis innebär bildandet av aktiebolag att personligt ansvar för bolagets 
skulder inte existerar. Aktiebolagslagen (ABL)19 stadgar tydligt att delägarna inte har per-
sonligt ansvar för ett aktiebolags förpliktelser. Med andra ord skall man som ägare endast 
kunna riskera att bli av med det i bolaget investerade aktiekapitalet.20 Reglerna om företrä-
daransvar medför dock att denna typ av personligt ansvar för bolagets skatteskulder vid 
vissa situationer trots allt kan aktualiseras.  

För att åläggas företrädaransvar krävs numera enligt Skattebetalningslagen (SBL) att bola-
gets företrädare har handlat grovt oaktsamt eller med uppsåt då denne inte betalat sina 
ålagda skatter och avgifter innan dess förfallodatumet passerats.21 Ett personligt ansvar kan 
enligt ABL även åberopas om styrelsen underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning och 
även underlåtit att låta en revisor granska denna handling.22 I de fall styrelsen inte samman-
kallar en första kontrollstämma efter detta besluta samt då ansökan hos domstol angående 
likvidation av bolaget inte sker kan även detta leda till ett personligt ansvar för styrelsen.23 
Uppsatsens syfte är fokuserat på företrädaransvaret enligt ett skatterättsligt perspektiv. 
Dock blir en jämförelse mellan detta ansvar aktuellt i analysdelen och därav beskrivs före-
trädaransvaret enligt ABL summariskt nedan. 

Att följa reglerna om skattebetalning är särskilt viktigt då företrädaransvaret gäller för ett 
stort antal skatter, nämligen: moms, arbetsgivaravgifter, punktskatter, avdrag på vissa er-
sättningar för uppdrag, sjömansskatt samt anställdas skatter som företaget har gjort avdrag 
för vid löneutbetalning.  Utöver dessa skatter omfattas företrädaransvaret även av ränta på 
skatten, ränta på skattetillägg samt eventuella förseningsavgifter.24  

 

 

 

 

 

                                                 

19 1 kap. 1 § Aktiebolagslagen (1 975:1385) 

20 Aktiekapitalet skall uppgå till minst 100 000 kr i ett svenskt privat aktiebolag. 1 kap. 3 § 2st ABL 

21 12 kap. 6 § SBL 

22 13 kap. 17 § ABL 

23 13 kap. 17 § ABL 

24 1 kap. 4 § SBL 
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2.2    Legalt stöd angående företrädaransvar 

 

Reglerna i SBL angående företrädaransvar ligger till grund för tolkningen av fastställandet 
av ett företrädaransvar.25 Med anledning av detta är det väldigt viktigt att få en god insikt 
hur dessa lagregler fungerar. Detta avsnitt kommer att behandla historiken kring lagstödet 
för företrädaransvar samt hur kriterierna för detta ansvar fungerar och ändrats genom åren. 

De fall en företrädare för ett bolag blir personligen betalningsansvarig gällande företrädar-
ansvaret är då skatter och avgifter inte betalas. Historiskt sett, genom Uppbördslagen 
1 953:272 (UBL) krävdes för att omfattas av detta personliga ansvar (företrädaransvar) att 
bolagets företrädare handlat grovt oaktsamt eller med uppsåt då han på ett felaktigt sätt re-
dovisat skatteavdrag eller på annat sätt undvikit att betala skatt som förfallit till betalning i 
lagens mening.  Denna regel fanns i 77a § UBL och instiftades år 1967.26 

Reglerna angående företrädaransvar finns numera i 12 kap. 6 § SBL. Här tydliggörs kriteri-
erna för huruvida ett företrädaransvar kan bli aktuellt. För att på ett tydligt sätt beskåda hur 
lagstiftningen är uppbyggd ses 12 kap. 6 § SBL nedan: 

“Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har 
gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala 
som har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en annan juridisk person än ett 
dödsbo i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag (…) är 
företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den. 

Betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten till den tidpunkt vilken skatten ur-
sprungligen skulle ha betalats enligt vad som anges i 10 och 16 kap. 

Den 1 januari 2004 började ovanstående regler om företrädaransvar ansvar att gälla27. Detta 
medförde att stadgandet i 12 kap 6 § SBL ändrades till dess nuvarande lydelse. Ändringen 
innebär att för talan om att påföra betalningsskyldighet för en företrädare för ett bolag en-
ligt lagrummet i fråga som väckts vid domstol ändringen gäller särskilda övergångsbestäm-
melser.28 Ändringen innebär att en företrädare för en juridisk person efter den 1 januari 
2004 kan påföras ett personligt ansvar för bolagets skatter och avgifter endast i det fall han 
agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt då han inte betalat den skatt eller inte gjort föreskri-
vet skatteavdrag.29  Då SBL infördes 1997 avskaffades dessa kriterier för aktualiserandet av 
företrädaransvar men genom lagändringen är dessa nu åter i bruk likt tidigare i 77a § Upp-
bördslagen.30 

 

                                                 

25 12 kap. 6 § SBL 

26 SFS 1967: 625 

27 SFS 2003: 528-558, bet 2002/03: LU17 och prop. 2002/03:49 

28 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

29 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

30 Prop. 1996/97:100 
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Utöver lagstöd belyser även praxis frågan om fastställande av företrädaransvar. Ett exempel 
på detta är mål NJA 1982 s 578.  Rättsfallet handlar om en företrädares ansvar för en juri-
disk persons skatteskulder samt belyser även tidpunkten för då betalningsskyldigheten bör-
jar gälla.31 Kontentan av rättsfallet är att betalningsansvar inträffar först vid tidpunkten för 
det uttryckliga beslutet och inte då beloppet borde ha redovisats.32 Detta är inställningen 
och den praxis som tillämpas efter ändringen i 12 kap 6 § SBL år 2004 och medför alltså att 
numera skall betalningen ske med beaktande av den tidpunkt skatten ursprungligen skulle 
ha betalats.33  Det kan utgöra stor skillnad på olika tidpunkter ur ekonomisk synvinkel. Att 
bli betalningsskyldig från och med då beloppet borde ha redovisats kan innebära en väsent-
ligt större summa att betala gentemot samma situation med beslutsdagen som utgångs-
punkt. Generellt sett kan mycket hända mellan dessa datum då exempelvis ytterligare eko-
nomisk belastning för bolaget kan bli aktualiserad efter dagen för beslutet. Med detta som 
grund är det rimligtvis bättre att vara betalningsskyldig från beslutsdagen eftersom detta ut-
gör en kortare period av tid och därmed i varje fall reducerar tidsrymden av betalningsan-
svaret. 

 

2.3    Jämkning och eftergift 

I 12 kap. 6b § SBL stadgas att det finns möjlighet för en företrädare att helt eller i varje fall 
delvis undgå personligt ansvar för bolagets skatteskuld. Dessa regler om jämkning är dock 
väldigt restriktiva i fråga användningsområde.34 I förarbetena till SBL klargörs detta tydligt 
och det stadgas att dessa regler endast skall användas undantagsvis.35 Ett tydligt exempel på 
den restriktiva användningen av regler är att det i praxis inte räcker med enbart insolvens 
som grund för undgående av personligt företrädaransvar utan mer specifika skäl likt exem-
pelvis bristande hälsa krävs.36 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

31 NJA 1982 s 578 

32 NJA 1982 s 578 

 

33 Prop. 2002/2003: 128 s. 28 samt NJA 2004 s. 299 1 och 2 

34 Prop. 1996/97:100 

35 Prop.2002/2 003:128 s. 26 

36 NJA 1972 s 115 
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2.4    Definitionen av företrädare 

Med termen företrädare avses person som har ledande ställning inom bolaget och innehar 
den faktiska maktpositionen inom företaget med möjligheten att påverka förvaltningen av 
den juridiska personen.37 Betalningsskyldigheten infaller inte direkt utan en frist ges på 1-2 
redovisningsperioder, vilket i praktiken kan innebära en tidsperiod om endast två månader 
tills då betalning måste ske då en redovisningsperiod utgör en kalandermånad om inget an-
nat beslutats.38  

Vad gäller aktiebolag stadgas i 8 kap. 6 § ABL att styrelsen och företagets VD är ställföre-
trädare för bolaget.39 Personer som ingår i ett aktiebolags ledning och antar rollen som legal 
företrädare kan drabbas av ett personligt ansvar för bolagets förfallna skattekostnader och 
avgifter. 40 Företrädaransvaret kan dock sträcka sig längre än till dessa personer. Även en 
person som inte definieras som legal ställföreträdare för bolaget, exempelvis en aktieägare, 
styrelseledamot eller direktör kan anses vara företrädare för bolaget och på så vis riskera att 
bli personligt betalningsskyldig.41 En bedömning görs huruvida personen haft det faktiska 
inflytandet över bolaget eller inte och är detta fallet kan ett företrädaransvar åberopas. 42 Ett 
tydligt exempel på detta är NJA 1979 s. 555 där en aktieägare som inte var legal ställföre-
trädare, ålagts personligt betalningsansvar. 

Av domstolens resonemang i målet framkommer det att det är av stor betydelse att poäng-
tera hur den ordentliga arbetsledningen skötts i bolaget samt vem som aktivt har deltagit 
och tagit beslut i bolaget och därmed vem kan anses som företrädare.43  I rättsfallet hade en 
aktieägare i samråd med VD: n beslutat om skatternas betalning. Aktieägaren hade även 
haft hand om bolagets finanser samt haft en oinskränkt fullmakt vad gäller förfaranderätt 
över bolagets medel.44 Därmed ansågs aktieägaren vara företrädare för bolaget. 

En företrädare kan även bli personligt ansvarig för bolagets skatter45 om han inte avvecklat 
bolaget på ett korrekt sätt genom antingen konkurs eller ackord.46 Påbörjande av avveckling 

                                                 

37  Prop. 2002/03:128 s.24 

38  10 kap. 14 § SBL 

 

39  8 kap. 6 § ABL 

40  12 kap. 6 § SBL 

41  Löfgren, Kornfeld, Personligt ansvar, s. 114 

 

42 NJA 1979 s. 555 

 

43 NJA 1979 s. 555 

 

44 NJA 1979 s. 555 

45 12 Kap. 6 § SBL 

46 Prop. 1996/97:100, prop., s. 592 m. 



  

 10 

måste ske då skäl finns att misstänka att bolaget inte förmår att betala sina skattekostnader i 
rätt tid och att förtagaren gjort vad som rimligen kan krävas av honom för att skydda sina 
borgenärer.47 Ansvaret gäller i princip alla skatter samt räntan respektive ett eventuellt skat-
tetillägg som SKV ålägger bolaget.48  

 

2.5    Sammanfattning 

Att förstå bakgrunden till reglerna om företrädaransvar i 12 kap 6 § SBL är en förutsättning 
för att identifiera problematiken med uppsatssyftets problemformulering. Ursprunget till 
dagens formulering av 12 kap 6 § SBL finns i 77a § Uppbördslagen. I dessa lagrum stadgas 
kriterierna grov oaktsamhet och uppsåtlighet som grund för ett aktualiserande av företrä-
daransvar.49 Då SBL infördes år 1997 borttogs dessa kriterier50 men efter lagändringen i 
SBL i januari 2004 är dessa kriterier åter i bruk vad gäller företrädaransvar. 51 Ett tydligt ex-
empel på hur dagens rättsläge angående personligt ansvar för bolagets skatter och avgifter 
är mål nr 1907-04, Göta Hovrätt. I detta rättsfall har det av hovrätten ansetts föreligga ett 
företrädaransvar då företrädaren inte betalt in på bolaget ålagda skatter och avgifter innan 
datumet dessa förfallit till betalning. Företrädaren har fortsatt att driva bolaget efter detta 
och har därmed av hovrätten ansetts uppfylla kriterierna, grovt oaktsamhet alternativt upp-
såtlighet, · och därmed är utgör detta handlande grund för fastställande av ett företrädaran-
svar. 52 

Ett företrädaransvar kan endast åläggas en företrädare av ett bolag. Med anledning av detta 
är definitionen av en företrädare ytterst viktigt i detta sammanhang. Definitionen av en fö-
reträdare behandlas utförligt i detta kapitel53 men också de situationer ett företrädaransvar 
kan jämkas eller undvikas, behandlas i detta kapitel.54 

 

 

                                                 

47 SOU 1 996:100 

48 12 kap. 6 § SBL 

49 77a § Uppbördslagen samt 12 kap 6 § SBL 

50 Prop. 1996/97:100, prop., s. 592 m. samt SOU 1 996:100 

 

 

51 12 kap. 6 § SBL 

 

52 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt   

 

53 Se Avsnitt 2.4 

54 Se Avsnitt 2.3 
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3      Processen som leder till företrädaransvar 
 

3.1    Introduktion 

Företrädaransvaret är som synes ett komplext problemområde där det är viktigt att förstå 
alla delar av processen, från den inledande revisionen till fastställandet av personligt ansvar 
för att på ett bra sätt kunna analysera problem som uppstår i samband med användandet av 
reglerna om företrädaransvar, vilket är syftet med denna uppsats. Problemet med företrä-
daransvar sträcker sig både in i förvaltningsdomstolarnas samt de allmänna domstolarnas 
rättssalar. Dock efter lagändringen i SBL avgörs båda tvisterna i förvaltningsdomstol.55 
Detta problem förstås bäst genom att i kronologisk ordning grundligt följa processen och 
därmed även förstå hur de olika händelserna sammanflätas med varandra och bidrar till det 
slutgiltiga resultatet, personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder och allmänna 
avgifter. I första delen av detta kapitel behandlas den första tvisten angående skönstaxe-
ringsbeslut från SKV som avgörs i förvaltningsdomstol och sedermera beskrivs hur detta 
förförande byter skepnad då betalningsansvaret övergår från bolaget till ett personligt an-
svar för företrädaren. Nedan visas de olika delarna vilka kan leda till ett företrädaransvar i 
kronologisk ordning utifrån deras roll samt utgångspunkt i processen som kan leda till före-
trädaransvar.  

1.  Skatterevision 

2. Skönstaxering 

3. Överklagande av skönstaxeringsbeslut 

4. Anstånd med betalning av den ålagda skatten  

5. Säkerhet för betalning av skatten.  

6. Process angående företrädaransvar 

 

3.2    Skatterevision 

Skatterevision är den första åtgärden i den komplicerade process som leder till ett företrä-
daransvar. Reglerna som behandlar detta förfarande finns i 3 kap 8 § TL samt 14 kap 7 § 1 
st. SBL.56 I en revision kontrollerar SKV hur bolaget följt ramen för redovisning och om 
det även förekommer eventuella brister i denna redovisning. SKV är därmed berättigade att 
besluta om skatterevision för att effektivt kontrollera om ett bolag fullgjort sin deklara-
tionsskyldighet och uppgiftsskyldighet på ett korrekt sätt.57 Taxeringslagen (TL) och Skat-
tebetalningslagen (SBL) stadgar att revision får utföras på juridiska personer (dock inte 
dödsbon). Finns det anledning att anta att andra än juridiska personer är bokföringsskyldiga 

                                                 

55 Prop. 2002/03: 128 

56 3 kap. 8 § TL samt 14 kap 7 § 1 st. SBL 

57 3 kap. 8 § TL samt 14 kap 7 § 1 st. SBL 
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kan revision även göras av dessa. Då SKV beslutar att göra en revision på ett bolag kan det-
ta göras på en mängd olika sätt och av olika anledningar. 

Skatterevision är ett praktiskt verktyg som på ett konkret sätt utförs på fältet genom 
genomsökningar av relevanta fakta som det reviderade bolaget kan tänkas ha till sitt förfo-
gande i sina lokaler. Andra fakta som kan komma i fråga är eventuell kassafrekvens.58 Re-
staurangbranschen är en bransch där skatterevision är förekommande. Med anledning av 
dessa revisioner har detta också lett till exempel på att företrädaransvaret blivit aktualise-
rat.59 SKV använder vid revision av restaurangbranschen olika metoder för att komma till 
rätta med eventuella felaktigheter i restaurangernas redovisning. Ett exempel på detta är då 
SKV uppmätt kvantitet och vägt råvaror som används av restauranger. Ofta förekomman-
de i detta sammanhang är bolag som driver försäljning av pizza och kebab. Genom att väga 
ingredienserna till dessa produkter kan man uppskatta samt jämföra kostnader för inköp 
gentemot redovisade intäkter från bolagets sida. 

Upptäcks brister vid revisionen går ärendet vidare och granskas mer noggrant av SKV. Vid 
denna granskning beslutas huruvida en eventuell skönstaxering skall genomföras60 Rätt-
skyddet för bolagsföreträdaren är viktigt i detta hänseende men samtidigt skall revisionen 
uppnå ett effektivt arbetsförfarande för SKV.61 Denna intresseavvägning är väldigt viktig i 
detta sammanhang då detta förfarande inte är till för att kränka någon bolagsföreträdare el-
ler försvåra hans drivande av bolaget. En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt 
och skall under inga omständigheter utgöra ett onödigt hindrande av verksamheten för bo-
laget och dess företrädare.62 

Det krävs nödvändigtvis inte att SKV misstänker brottslighet för att man skall genomföra 
en revision på ett bolag. Däremot förekommer ibland en del oredovisade pengar i ett bolag 
och på grund av detta är kontroll av detta slag (fältoperation) oftast det enda redskap med 
ett resultat som kan leda till framgång med upptäckandet av undangömda ekonomiska pos-
ter i ett bolag.63 I de fall bolag blir eftertaxerade samt skönstaxerade efter detta förfarande 
är det med tanke på vad som kan ha uppdagats vid revisionen möjligt för bolagets företrä-
dare att överklaga de uppgifter som SKV baserat sina schablonbelopp på.  

 

                                                 

58 Kontroll av kassaapparat är vanlig i skatterevision av butiker samt restauranger. I mål nr. 1907-04 Göta 
Hovrätt kontrollerades huruvida ”nollslag” gjorts på, vilket menas att kassapparaten öppnats utan transak-
tion gjorts.  Vilket medför misstanke om eventuell svart betalning. Se även 3 kap 12 a § 3 st TL 

59 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

60 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 82 

61 Prop.1993/94:151 Rättsäkerhet vid beskattningen, s. 76 ff. 

62  Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 75  

63 Leidhammar, Almgrens, Skatteprocessen, s.75  
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3.3     Skönstaxering 

3.3.1      Introduktion till skönstaxering 

Efter en avslutad skatterevision tar SKV beslut huruvida det granskade uppgiftsmaterialet 
från bolaget är tillfredställande eller inte. Vid bristfälliga alternativt felaktiga uppgifter har 
SKV möjlighet att skönstaxera bolaget.64 Med skönstaxering menas rätt för SKV att ta ut 
skatt som motsvarar ett skäligt belopp med hänsyn till de fakta SKV har till handa i ären-
det.65 För att få en god inblick av vad skönstaxering är måste man se helheten i beskatt-
ningsprocessen och grundligt skaffa sig kunskaper i hur skönstaxering uppkommer. Skatt-
skyldiga samt juridiska personer har skyldighet att lämna uppgifter om intäkter till SKV.66 
Innebörden av detta är att uppfylla bolagets uppgiftsskyldighet samt kontrollen av denna. 67 
Upprätthålls inte denna skyldighet och då SKV upptäcker brister i den inlämnade deklara-
tionen har SKV rätt att skönstaxera bolaget/personen.68 Värt att notera är då ett bolag 
lämnar in en deklaration eller övrigt uppgiftsunderlag bestående av allvarliga brister kan 
SKV utöver skönstaxering även besluta om skattetillägg vilket medför en straffbeskatt-
ning.69 

 

3.3.2 Skönsmässig och inte bestraffande beskattning  

Skönstaxering meddelas av SKV och bidrar till att tilldela ett bolag en uppskattad beskatt-
ning av det material och uppgifter man från SKV: s sida har att tillgå.70 Uppskattningen 
skall vara så korrekt den ursprungliga skatten om möjligt och skall inte ha någon bestraf-
fande påverkan av bolaget.71 Detta medför en generalisering av bolagets intäkter men har 
samtidigt den effekten att man kan göra en kvalificerad bedömning av bolagets intäkter ge-
nom exempelvis beräkning av inköp och prislistor.72  Framskaffandet av relevanta uppgifter 
är ofta inte en lätt procedur men generellt sett anses det i doktrinen att föregående års de-

                                                 

64 4 kap. 3 § Taxeringslagen (TL) 

65 4 kap. 3 § SBL 

66 19 kap. 2 § LSK och 14 kap. 2 § SBL 

67  19 kap. 2 § LSK och 14 kap. 2 § SBL 

 

68 4 kap. 3 § Taxeringslagen (TL) 

 

69 4 kap. 16 § 3 p. TL samt  

70 4 kap. 3 § Taxeringslagen  

 

71 4 kap. 3 § Taxeringslagen  

 

72 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 
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klaration är en bra måttstock för att få fram en bra utgångspunkt av vilka intäkter samt 
kostnader bolaget haft. Här finns ofta kända fakta att bygga resonemang på och därmed 
även frambringa en god uppskattning av hur nuvarande år ser ut.73 (Ur skönstaxeringsun-
derlaget finns många fakta att utläsa), dock är det problematiskt att skönstaxera på ett kor-
rekt och rättvist sätt om bolaget uppgivit bristande uppgifter samt framför allt om bolaget 
genomgått en väsentlig förändring i verksamheten. 74 

Det finns ett antal olika sätt att skönstaxera på.  I de fall skattskyldige inte har lämnat in en 
självdeklaration eller i det fall att denna deklaration är bristfällig i sin utformning skall 
skönstaxering ske enligt 4 kap 3 § TL. Lagrummet omfattar även situationer då informatio-
nen i deklarationen är så bristfällig att uppgifterna inte kan användas som underlag för ett 
beslut om beskattning. Det räcker inte med att de till SKV inlämnade uppgifterna om taxe-
ringen är lite missvisande för att skönstaxering skall kunna utföras. Kravet på ovisshet samt 
oriktighet är betydligt större än så då bristerna i deklarationen måste innebära så allvarliga 
felaktigheter att ett beskattningsunderlag inte kan utgöra grund för ett beslut.75  I de fall 
brister finns men inte anses utgöra så stor oriktighet att deklarationen inte kan beräknas på 
ett korrekt sätt skall inte skönstaxering ske.76 Det är skillnad på att bli skönstaxerad med 
stöd av 4 kap 3 TL gentemot skönstaxering med utgångspunkt från en skälighetsbedöm-
ning av SKV. Det sistnämnda anses inte vara skönstaxering då SKV på detta sätt uppskat-
tar ett yrkande från näringsidkare genom att inte följa deklarationen utan i stället uppskatta 
ett rimligt beskattningsbelopp. 77 

 

3.3.3 Metod för beräkning av skönstaxering 

Vid skönstaxering av näringsverksamhet används ofta den av RSV utarbetade bruttovinst-
beräkningsmetoden.78 Tillvägagångssättet är sådant att bruttovinsten beräknas i procent i 
förhållande till bolagets omsättning och jämförs sedan med ett av SKV utarbetat normaltal 
för bruttovinst, i den aktuella branschen. I det fall med uppgifterna framtagna med brutto-
vinstmetoden det kan fastslås att ett bolag väsentligt avviker från vad som är normalt för 
liknande företag i samma bransch och då omständigheterna i övrigt inte ger skäl för avvi-
kelsen är detta en förutsättning för skönstaxering av bolaget.79 Detta med utgångspunkt av 

                                                 

73 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 45 

74 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 47 

75 Tärnberg Ann, Överklagande och skatter, s. 79 

76 Prop.1 955:160 s 102 samt RÅ 1958 Fi 675. 

77 RÅ 1980 1:87 samt Rå 1979 Aa 105 

 

78  Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 46 

 

79  Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s.46 
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de brister som upptäckts i deklarationen som härvid kan styrkas samt det bristande upp-
giftsunderlaget som genom avvikelsen från RSV: s utarbetade standard kunnat påvisas.80 

När ett det sker en stor förändring i ett bolag från ett år till ett annat likt en minskning av 
verksamheten från föregående år är det väldigt svårt att urskilja och frambringa ett korrekt 
skönstaxeringsunderlag enligt bruttovinstmetoden som man normalt använder vid dessa si-
tuationer från SKV: s sida.81 Förfarandet skönstaxering bygger ju på ett uppskattande resul-
tat med anledning till erhållna uppgifter från exempelvis en revision. Därav är de fakta som 
finns att tillgå från föregående år inte av förklarliga skäl ett bra alternativ att som helhet an-
vända som underlag då verksamheten inte alls är jämförlig vad gäller siffror mellan de båda 
räkenskapsåren emellan.82 Även andra jämförelser mellan företag kan bli missvisande då 
stora skiljaktigheter ofta finns mellan företag trots de verkar inom samma bransch.83 Härvid 
blir skönstaxeringen väldigt svår att utföra på ett adekvat och rättvist sätt.84 

Bokföringen är central i en näringsidkares verksamhet sett ur en skatterättslig synvinkel. 
Resultatet i ett bolag skall räknas ut enligt bokföringsmässiga grunder.85 Det är viktigt att 
redovisa inkomster som intäkter och dra av utgifter som kostnader samt härleda dessa till 
korrekt beskattningsår enligt god redovisningssed.86 God redovisningssed är ett honnörsord 
ett bolag bör följa men också för att en minutiös och regelrätt bokföring även utgör stark 
bevisning i dessa sammanhang.87 Då en näringsidkares bokföring inte uppfyller Bokförings-
lagens (BFL) regler och det finns klara brister i dessa uppgifter samt även i de fall bokfö-
ringen uppvisar rena felaktigheter är detta ensamma skäl till skönstaxering. 88Att inte redo-
visa eventuella intäkter är ett vanligt och tydligt exempel på detta. Ett annat fall, vilket re-
dovisats i avsnitt 3.3.389 där skönstaxering kan komma i fråga är då bruttovinsten i ett bolag 

                                                 

80 RÅ 1995 ref. 31. 

81 Tärnberg Ann, Överklagande och skatter, s. 78 

 

82   Tärnberg Ann, Överklagande och skatter, s. 78 

 

83 Exempelvis T 2255_02 Jönköpings Tingsrätt 

84 Exempelvis T 2255_02 Jönköpings Tingsrätt 

 

 

85 14 kap. 2 § 1 st IL 

86 14 kap. 2 § 2 st IL 

87 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 46    

88 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 47  

 

89 Se avsnitt 3.3.3 
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kraftigt avviker från det av SKV utarbetade normaltal för branschen samt givetvis det inte 
finns förklariga skäl till detta från bolagets sida.90  

 

3.4  Överklagan av skönstaxeringsbeslut 

3.4.1      Introduktion  

I de fall en näringsidkare blir föremål för ett skönstaxeringsbeslut oavsett motivering har 
denne rätt att överklaga detta beslut.91 Överklagandet skall göras till förvaltningsdomstol 
och SKV blir motpart i tvisten om överklagandet av beslutet tas upp av domstol.92 Att inle-
da en process i en förvaltningsdomstol är nödvändigt för att framgångsrikt kunna ompröva 
ett beslut av denna karaktär gjort av SKV. Länsrätten är första instans i skatterättsliga ären-
den varför här genomförs prövning av aktuellt mål angående skönstaxeringsbeslut.93  

 

3.4.2 Lagstöd för överklagan av skönstaxeringsbeslut 

Enligt 6 kap 1 § TL får den skattskyldige överklaga ett av SKV verkställt beslut i de fall be-
slutet har betydelse för beskattningen och eller annat ekonomiskt mellanhavande.94 Mer in-
gående beskrivning av detta stadgande är att beslut som har påverkan på antingen årets 
taxering samt annat års taxering där regelverket påvisar att frågan skall prövas vid årets 
taxering.95 I det fall frågan gäller annat ekonomiskt mellanhavande som inte har påverkan 
på beskattningen men påverkar förhållandet med staten exempelvis i form av eventuell bi-
dragsmöjlighet är situationen likvärdig med möjligheten till överklagande vid föregående 
ärenden inom årets beskattning.  I övrigt kan yttras att huvudregeln för att ett överklagande 
skall vara giltigt skall detta vara skriftligt96 samt inkommet till domstol före det femte året 
efter taxeringsåret. Vilket medför att beslut som skett angående 2005 års taxering skall vara 
inkommet innan den 31 december 2010.97  

                                                 

90 RÅ 1995 Ref 31 

 

91 6 kap. 1 § TL 

 

92 22 kap. 1 § 1 st SBL 

93 14 § 1 st Lagen (1 971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) 

94 6 kap. 1 § TL 

95 Tärnberg Ann, Överklagande och skatter, s.246 

96 6 kap. 3 § 1 st § TL 

97 6 kap. 3 § 1 st § TL 
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Då överklagandet lett till ett förfarande i förvaltningsdomstol samt i det fall domstolens 
domslut innebär utebliven framgång för näringsidkaren av tvisten, angående skönstaxe-
ringsbeslutet kan sakläget leda till ny tvist. Sådan tvist angående fastställandet av företrädar-
ansvar har tidigare handlagts av allmän domstol dock efter en lagändring den 1 januari 2004 
avgörs även denna tvist i förvaltningsdomstol.98  

 

3.5  Anstånd 

I de fall en bolagsföreträdare blir skönstaxerad av SKV finns det viss möjlighet att begära 
anstånd med betalning av denna skatt. Ett begärande om anstånd med betalning av påförd 
beskattning sker innan dess en eventuell tvist i frågan tas upp av förvaltningsdomstol.99  
Anstånd kan inte beviljas för en obegränsad tidsperiod utan kan som längst sträcka sig över 
tre månader.100 Tidsperioden för detta beskattningsanstånd startar dagen då beslut fattas 
angående överklagande och begäran om omprövning av beskattningsarrendet.101 I det fall 
bolagsföreträdare överklagar beslutet på grund av missnöje och tvisten går vidare till högre 
instans måste ny ansökan om anstånd göras till SKV för giltighet i frågan102.  

Anstånd med betalning av skatten är väldigt viktigt för ett bolag som blivit föremål för 
skönstaxering. Beviljas inte anstånd och förfallodatumet för inbetalning av skatten i fråga 
har passerat kan bolagets företrädare åläggas personligt ansvar för skatten med anledning 
av den försummelse103 som denna uteblivna inbetalning medfört104 Härav kan alltså ett fö-
reträdaransvar bli aktuellt. Anståndsbeviljande ingår i den första delen av tvisteförfarandet 
vilken avgörs i förvaltningsdomstol.  

Möjligheten till anstånd regleras i 17 kap SBL. Huvudregeln huruvida anstånd skall beviljas 
eller inte samt på vilka grunder detta sker finns i 17 kap 2 § SBL. Här stadgas fyra kriterier 
vilka uttömmande visar på vilka sätt SKV kan besluta i anståndsfrågan.105 

 

 

                                                 

98 Prop. 2002/03:128 

 

 

99 Se mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

100 17 Kap. 2 § 3 st SBL 

101 17 Kap. 2 § 3 st SBL 

102 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 87 

103 12 kap. 6 § SBL 

104 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

105 RSV S 198:13 
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17 kap 2 § SBL 

1. Om det kan antas att den skattskyldige kommer få befrielser helt eller delvis från skatten 

2. Om den skattskyldige har begärt omprövning eller överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt 
att den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten eller, 

3. om den skattskyldige begärt omprövning av ett beskattningsbeslut eller ett sådant beslut överklagats och 
det skulle medföra betydande skadeverkningar för den skattskyldige eller annars framstå som oskäligt att 
betala skatten. 

 

Det är främst 17 kap 2 § p. 2 och 3 SBL som är intressanta ur företrädaransvarssynpunkt.106 
I dessa lagrum behandlas situationen då bolagsföreträdaren har överklagat beslutet om 
skönstaxering och det anses tveksamt om skattskyldigheten skall kvarstå. Med tveksamhet 
anses den situation då i tvisten ifråga utfallet är osäkert.107 Att beräkna chansen till fram-
gång i processen kan måhända vara svårt men anstånd bör beviljas om det anses vara lika 
stor chans för framgång som motgång i processen.108 Anstånd kan dock även beviljas vid 
visst sannolikhetsunderläge för den överklagande bolagsföreträdaren.109 Logiskt sett är möj-
ligheten till anstånd större i början av processen då endast ett beslut om skönstaxering från 
SKV föreligger. Att jämföra med detta är då tvisten överklagats och domstolsbeslut i frågan 
finns. Här är möjligheten till anstånd mindre än vid enbart vidbeslut från SKV och an-
ståndsmöjligheten blir då mer och mer begränsad ju fler instanser frågan tas upp i.110  

 

3.5.1 Ställande av säkerhet  

Frågan om beviljande av anstånd med betalning av skatten är av stort intresse vad gäller 
tvisten som kan leda till ett företrädaransvar. Möjligheten till anstånd är beroende av huru-
vida bolagets företrädare kan ställa säkerhet för den ifrågavarande skatten. Då det kan anta-
gas att skatten inte kommer att kunna inbetalas till det förfallodatum vilket gäller i situatio-
nerna som stadgas i 17 kap 2 § 2-3 st SBL kan anstånd beviljas vid innehavande av bankga-
ranti alternativt borgen från bolagets sida.111  

Enligt lagreglerna 17 kap 2 § 2-3 st SBL där den skattskyldige genom bolagets företrädare 
överklagat eller begärt omprövning av ett beslut från SKV gäller således innehav av bank-
garanti som ett beviljande för anstånd.112 Bolaget slipper dock att säkerställa en bankgaranti 
i det fall beloppet i fråga inte anses som alltför betungande och relativt obetydligt samt att 
särskilda skäl föreligger.113 Särskilda skäl kan antas vara ett svävande begrepp men i detta 
fall anses dessa speciella skäl innefatta en beräknad fortgående och därmed inom snar fram-

                                                 

106 17 kap. 2 § 1 st punkt 2 SBL 
107 17 kap. 2 § 1 st punkt 2 SBL 
 
108  Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 87 
109 Se prop. 1997/98:100 s. 418 f. 
110 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, 89 
 
111 17 Kap. 3 § SBL 
 
112 17 kap. 2 § 2-3 st SBL 
113 17 Kap. 3 § SBL 



  

 19 

tid avgjord tvist samt en generellt ansedd god ekonomi från bolagets företrädare (skattskyl-
diges) sida.114 

Regeringsrätten har uppmärksammat vissa problem med säkerhet för inbetalning av skatt 
och har därmed utarbetat en policy för när säkerhet kan avvaras och då detta förfarande 
inte är absolut nödvändigt.115 Detta resonemang härleder till att vid de tillfällen kravet på 
inbetalning av skatt är baserat på svaga grunder, vilket ofta är fallet vid skattetillägg och ef-
tertaxering, kan detta krav på säkerhet anses stötande.116 Då ett bolag eller bolagsföreträda-
re åsamkas oproportionerade samt orimligt stora konsekvenser i paritet till skattekravet i 
fråga vilket kan vara att bli tvungen att sätta sig i konkurs eller sälja för bolaget betydelseful-
la fastigheter och dylikt just på grund av det anförda kravet på säkerhet, är även detta en 
grundsats som enligt RÅ skall leda till fråntaget krav på säkerhet.117 Detta då det kan antas 
att rimligheten i kravet på säkerhet inte är att jämföra med risken för staten att inte inkasse-
ra skatteintäkter i form av den tvisten gentemot bolaget samt skattesumman fråga.118 

Slutligen i fråga om säkerhet är det viktigt att fastställa att det är SKV och inte den skatte-
skyldige som har bevisbördan för om säkerhet för skatten i det enskilda fallet skall ställas 
eller inte.119 I det fall bolaget och dess företrädare vinner tvisten gentemot SKV (staten) och 
säkerhet har varit en förutsättning för anstånd med skatten, skall det allmänna ersätta bola-
get med de kostnader som tillkommit på grund av säkerheten.120 

 

3.5.2       Domstolsförfarande angående företrädaransvar 

Efter det att företrädaren förlorat första tvisten i länsrätten angående skönstaxeringen har 
SKV historiskt sett vänt sig till allmän domstol och yrkat på personligt betalningsansvar för 
företrädaren. Problemet innefattar med andra ord två separata tvister, dels skönstaxering av 
bolaget på grund av felaktigt redovisade intäkter vilket avgörs i förvaltningsdomstol samt 
dels yrkandet på personligt betalningsansvar för företrädaren (företrädaransvar) som anses 
som en civilrättslig fordran121 och innan lagändringen den 1 januari 2004 122 avgjordes inom 
det allmänna domstolsväsendet. Numera är rättsläget sådant att tvister angående företrä-
daransvar som uppkommer i vid dagens datum till sin helhet avgörs av allmän förvalt-
ningsdomstol.123 

                                                 

114 Prop. 1989/90:74 s. 433, JFR, RÅ 1993 ref.89. 
115 RÅ 2002 ref. 55 
116 RÅ 2002 ref. 55 
117 RÅ 2002 ref. 55 

118 Leidhammar, Almgren, Skatteprocessen, s. 90 

 

119 RÅ 2002 ref. 64 

120 17 kap. 3 § 2 st SBL 

121 NJA 1971 s. 296 nr 3 

122 Prop. 2002/03:128 

123 Prop. 2002/03:99 
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I detta sista steg som kan aktualisera ett företrädaransvar avgörs numera om en företrädare 
handlat grovt oaktsamt alternativt med uppsåt då inbetalning av på bolaget påförda skatter 
och avgifter inte betalats.124 Anser domstolen att dessa kriterier är uppfyllda aktualiseras ett 
företrädaransvar.125 

 

3.5.3       Sammanfattning 

 Utifrån uppsatssyftet har skönstaxeringsreglerna ett starkt samband med reglerna om före-
trädaransvar. Detta gäller särskilt i det fall frågan om skönstaxering tagits upp av domstol 
samt dom har avkunnats härom. För att öka möjligheten av inbetalning av den tvistade 
skatten kan SKV åberopa personligt ansvar för bolagets företrädare.126 Då detta sker över-
går tvisten efter fastställande om påförd skönstaxering till ny tvist angående eventuell ak-
tualisering av ett företrädaransvar. Skönstaxering av ett bolag är som sagt ingen straffbe-
skattning127 men som synes i denna process kan så bli fallet då denna taxering i slutändan 
kan övergå från att belasta bolaget till att bli en personlig skuld för bolagets företrädare. 128 

De områden som utgör första tvisten i frågan angående fastställandet av ett företrädaran-
svar är: 1.  Skatterevision, 2. Skönstaxering, 3. Överklagande av skönstaxeringsbeslut, 4. 
Anstånd med betalning av den ålagda skatten, 5. Säkerhet för betalning av skatten, 6. Pro-
cess angående företrädaransvar. En helhetssyn över dessa områden är nödvändigt för att 
verkligen kunna förstå samspelet mellan de juridiska problem som uppkommer vid ett ak-
tualiserande av ett företrädaransvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

124 12 kap. 6 § SBL 

125 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

126 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

127 4 Kap. 3 § Taxeringslagen (TL) 

128 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 



  

 21 

4 Analys av problem med förhållandet mellan regler-
na om skönstaxering och företrädaransvar 

4.1.1     Introduktion till analysdel 

Syftet med denna magisteruppsats är att analysera problem med samspelet mellan reglerna 
om företrädaransvar vid skönstaxering av rörelsedrivande bolag. Efter lagändringar i SBL129 
och FörmånsrättsL130 den 1 januari 2004 har förutsättningarna för ett fastställande av ett 
företrädaransvar väsentligt ändrats. Endast ett fåtal rättsfall i ämnet har blivit aktualiserade 
efter lagändringarna. Inget av dessa rättsfall har blivit fall för RR131och med anledning av 
detta har det i doktrinen diskuterats att ändringar av praxis borde ske i ämnet för att för-
bättra rättsläget. Detta ämne är för närvarande mycket debatterat i doktrinen och frågan 
huruvida SKV besitter en alltför stark ställning som borgenär då ett personligt ansvar kan 
aktualiseras är mycket omdiskuterat. Denna fråga är av stor betydelse för min analys. 

I detta kapitel diskuterar jag även lagändringarnas påverkan av rättsläget i fråga om företrä-
daransvar. Analys kommer att ske av vilka konsekvenser och problem detta ändrade rätts-
läge innebär för en bolagsföreträdare. I fallet där SKV har flyttat fram sin position vad gäll-
er inkasserandet av skatt efter lagändringen i FörmånsrättsL,132 sker analys av huruvida det-
ta förfarande innebär orimlig belastning för en bolagsföreträdare. Jag kommer också att 
behandla dessa problem angående det ändrade rättsläget för företrädaransvar samt hur det-
ta skall lösas på bästa sätt.  

 

4.2      Rättsfallsanalys - analys av rättsläget 

Bakgrunden till tvisten är att SKV efter genomförd revision ansett att bolaget redovisat för 
låga intäkter i förhållande till dess inköpskostnader. Med anledning härav har SKV beslutat 
att skönstaxera bolaget. Företrädaren för bolaget överklagar detta beslut om skönstaxering 
och ansöker om anstånd133 med betalning tills målet avgjorts av förvaltningsdomstol vilket 
innebär att länsrätten är första instans.134 SKV kräver att säkerhet ställs för skatten men bo-
laget misslyckas med att ställa säkerhet för denna påförda skatt.135 Detta gick om intet då 

                                                 

129 Kriterierna Grov oaktsamhet och uppsåt återinfördes den 1 januari 2004 i 12 kap. 6 § SBL 

130 Skatter och avgifter förlorade sin ställning som prioriterad fordring och utgör numera en oprioriterad ford-
ran, 18 § FörmånsrättsL.   

131 Sedan 1 januari 2004 är det Regeringsrätten som är högsta instans inom detta rättsområde 

132 SKV Rapport 2 004:2. s. 18 

 

133 17 kap. 2 § SBL 

134 14 § 1 st Lagen (1 971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) 

 

135  Se avsnitt 3.6 
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bolaget inte blev berättigad en bankgaranti på summan som skönstaxeringen innebär. Bola-
get är sedermera tvingat att gå i konkurs.  

SKV har yrkat att företrädaren solidariskt med bolaget skall förpliktas att betala bolagets 
utestående skatter och avgifter. Som grund för yrkandet anför SKV att företrädaren utgjor-
de styrelse i bolaget under perioden skatterna och avgifterna skulle betalas. Företrädaren 
har ådragit sig personligt ansvar för dessa skatter och avgifter, som påförts av SKV, då han 
agerat grovt oaktsamt vad gäller underlåtandet att betala dessa ekonomiska poster. Företrä-
daren har medgivit att skönstaxering skett av bolaget vilket påförts av SKV samt yrkat på 
att lämna SKV: s talan utan bifall. 

I fråga om företrädaransvar härleder hovrätten i detta mål resonemang ur rättsfallet NJA 
2003 s. 207, vad gäller prövning om staten hade en fordran på bolaget samt om det fanns 
grund för skönstaxering.136 Skönstaxeringen var korrekt enligt hovrättens mening och hov-
rätten anser att bolagsföreträdaren måste ha insett detta.137 Då bolagsföreträdaren fortsatte 
att driva företaget efter att ha undgått att förmå inbetalning av skatten innan dess de aktuel-
la skatternas förfallodatum passerat, anser hovrätten detta förfarande innefattas under defi-
nitionen, grovt oaktsamt handlande.138 Genom att ha agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt 
då företrädaren underlåtit att betala ålagd skatt och inte gjort föreskrivet skatteavdrag innan 
skatten förföll till betalning, utgörs detta enligt hovrätten förutsättning för att reglerna om 
företrädaransvar i 12 Kap 6 § SBL är tillämpliga. Med anledning av detta resonemang samt 
ur ett lagenligt perspektiv anser hovrätten att den ansvarige för bolaget skall bli personligt 
ansvarig för bolagets skatteskulder och avgifter. 139  

 

4.2.1     Analys av rättsfall 

Ur uppsatssyftets perspektiv är detta rättsfall ytterst intressant. Här visas tydligt vilka pro-
blem nutida rättsläget utgör samt vilka kriterier som måste vara uppnådda för att bli ålagd 
ett personligt ansvar av bolagets skatteskulder.  I mål nr 1907-04 från Göta Hovrätt har det 
av hovrätten ansetts grovt oaktsamt att då bolaget inte fått anstånd om betalning av skat-
ten, att fortsätta driva rörelsen och personligt ansvar påtvingas. Med anledning av det på-
förda personliga ansvaret vid utebliven överklagandeframgång av skönstaxeringsbeslut är 
risken stor att bolagsföreträdare inte vågar överklaga skönstaxeringsbeslut.140 Den negativa 
påföljden av detta är att gällande rätt kan utgöra hinder för bolagets företrädare vid över-
klagande av detta slag. Dessa regler har medfört personligt ansvar för bolagsföreträdare då 
denne inte med framgång lyckats med ett överklagande i domstol av ett skönstaxeringsbe-
slut från SKV.141 

                                                 

136 NJA 2003 s. 207 

137 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt s. 4 

138 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

139 12 Kap. 6 § SBL 

140 Blom Bengt., Artikel Dagens Industri, 2005-06-30 

 

141 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt   
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Det utgör ett problem, då en företagare riskerar att bli personligt ansvarig för bolagets 
skulder i det fall bolaget förlorar tvisten i domstol. Ett vanligt skönstaxeringsbeslut från 
SKV kan därmed påföra stora svårigheter för bolaget och dess företrädare.142 Enligt hovrät-
tens resonemang i mål 1907-04 är det upp till företrädaren att inse att skönstaxering av bo-
laget borde ske samt att då vidare drivande av rörelsen, begäran av anstånd med betalning 
av skatten ifråga och att inte betala detta belopp är att agera grovt oaktsamt.143 Att som fö-
reträdare för ett bolag kunna förutse en kommande skönstaxering av SKV har dock i dokt-
rinen inte ansetts vara tillfredställande.  Denna förutsebarhet eller brist på sådan anses inte 
vara tillfredställande ur rättsäkerhetssynpunkt.144  SKV: s resonemang är grundat på att inte 
gynna bolag som undviker att betala sin ålagda skatt samt att få bukt med ohederligheter 
inom bolagsredovisning.145 I motsats till detta resonemang finns det hederliga bolag som 
faller genom det skatterättsligt finmaskiga nätet och drabbas av företrädaransvar. Ett bättre 
skydd för dessa bolag är behövligt och hitta en balans mellan dessa resonemang är en nöd-
vändighet vilket belyses i denna uppsats samt även i det hänseende att rättsäkerheten skall 
fungera i Sverige. 

 

4.2.2      Ändrade förutsättningar för företrädaransvar 

På senare år har antalet tvister angående personligt ansvar för bolagsföreträdare vad gäller 
bolagets skulder ökat markant. Vilket har sin grund i olika skatterättsliga anledningar.146  En 
av anledningarna till denna ökning av tvister angående företrädaransvar är lagändringen i 
Förmånsrättslagen den 1 januari 2004, då skatter och avgifter förlorade sin status som prio-
riterade fordringar i ett konkursbo.147 I och med denna förändring behandlas numera dessa 
båda statliga inkomstkällor som fordringar utan förmånsrätt. Härmed är staten med SKV 
som ombud endast berättigad till betalning först efter borgenärer med särskild förmånsrätt 
fått betalt.148 Skatteverket har på grund av lagändringen utarbetat ett nytt mer offensivt till-
vägagångssätt angående frågan om företrädaransvar.149 Därmed finns inget utrymme för 
SKV att invänta en konkursförhandling för att inkassera skatter och avgifter då väldigt 
mycket av dessa summor hinner gå förlorade innan detta skede.150  SKV måste alltså an-
                                                 

142 Blom Bengt, Artikel Dagens Industri, 2005-06-30 

143 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

144 Blom Bengt, Artikel Dagens Industri, 2005-06-30 

145Andersson Vilhelm, Dagens Industri, 2005-08-25 

146 Lahnborg Kenneth, Teodor Leffler, Företrädaransvaret enligt skattebetalningsslagen – en gräddfil för staten,  

s. 78  

147 SFS 2003: 528-558, bet 2002/03: LU17 och Prop. 2002/03:49 

 

 

148  18 § Förmånsrättslagen 

149 SKV Rapport 2 004:2. s. 18 

150 SKV Rapport 2 004:2. s. 9 
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stränga sig hårdare för att inte gå miste om för mycket gentemot tidigare år innan lagänd-
ringen.151 Detta har lett till att SKV hårdare trycker på ett personligt ansvar för företagare 
som undgår att betala sina skatteskulder.  

En viktig del i kopplingen mellan förmånsrättslagen och företrädaransvar märks tydligt vid 
en offentlig ackordsförhandling. Då förmånsrätten försvunnit och att skatter samt avgifter 
numera utgör oprioriterade fordringar anser SKV att förfarandet offentligt ackord väsent-
ligt förändrats.152 Därav behandlas denna fråga i ett särskilt avsnitt nedan. 

Lagändring har även skett i 12 kap 6 § SBL. I detta lagrum stadgas kriterierna som kan ak-
tualisera ett företrädaransvar. Dessa kriterier, grov oaktsamhet samt uppsåtlighet har åter 
blivit aktuella då denna lagändring trätt i kraft.153  

 

4.2.3 Avveckling av bolag genom offentlig ackordsförhandling och fö-
reträdaransvarsanalys 

Då det är klargjort att bolaget har betalningssvårigheter är det nödvändigt att komma över-
ens med bolagets borgenärer om eventuell nedskrivning av deras fordringar. Detta förfa-
rande att skriva ned fordringar med en viss procentsats kallas offentligt ackord154 Offentligt 
ackord är en form av avveckling av ett bolag där borgenärerna kan utvinna viss del av sina 
fordringar gentemot bolaget.155 Denna ackordsförhandling kan frambringas antingen ge-
nom förslag från bolaget eller från bolagets borgenärer156 Borgenärerna får vid en ackords-
uppgörelse god information om hur bolaget skall fortsätta sin verksamhet samt, inblick i 
dess ekonomiska situation.157  

Förfarandet offentligt ackord har fått en mer framskjuten roll vad gäller företrädaransvar på 
senare år. Staten och därmed SKV förlorade sin ställning som prioriterad fordringsägare 
vid senaste lagändringen i Förmånsrättslagen. Då prioriteringen av skatter och avgifter bli-
vit omvärderad och utgör detta ett starkt skäl för staten att finna nya vägar att inkassera 
skatteintäkter.158 Förfarandet med offentligt ackord belyser tydligt denna nya infallsvinkel 

                                                                                                                                               

 

151 Andersson Vilhelm, Dagens Industri, 2005-08-25 

152 Nyquist Kerstin, Leidhammar Börje, Dagens Industri 2005-08-19 

153 12 kap. 6 § SBL 

154 2 kap. 2 § lag (1 996:764) om Företagsrekonstruktion 

 

155 Lunden, Björn, Mikael Edström, Konkurs och Ackord, 

 

156 2 kap. 1 § lag (1 996:764) om Företagsrekonstruktion 

157 Lunden, Björn, Mikael Edström, Konkurs och Ackord, 

 

158 Andersson Vilhelm, Dagens Industri, 2005-08-25 



  

 25 

och ökar förståelsen till hur en bolagsföreträdare kan bli ålagd personligt ansvar för bola-
gets skulder. 

Båda förfarandena ackord samt företagsrekonstruktion, behandlas i Lag (1 996:764) om fö-
retagskonstruktion (FRL) och är av betydelse i fråga om företrädaransvar.159 Mål nr 1907-
04 i Göta Hovrätt är ett tydligt exempel på detta. Hovrätten ansåg i detta mål att en bolags-
företrädare förutsätts inse att det aktuella bolaget har svårigheter med inbetalning av skatter 
och avgifter. Med detta som grund borde företrädaren för minska konsekvenserna av situa-
tionen agera med framförhållning och därmed reda ut det svåra ekonomiska tillståndet i 
tid.160 Då denna situation uppstår krävs att bolagets företrädare genomför en samlad av-
veckling av bolaget.161  Till detta kan tilläggas att företrädaransvaret enligt Leidhammar och 
Nyquist har ett fortsatt personligt ansvar, företrädaransvar, även efter denne gjort upp med 
bolagets borgenärer.162 SKV innefattas som tidigare nämnts numera bland övriga borgenä-
rer i en ackords förhandling, vilket gör att företrädaren måste vara införstådd med att även 
efter ackord samt företagsrekonstruktion, ett personligt ansvar fortfarande kan åberopas.163  

 

4.3      Borgenärstänkande av SKV 

Då SKV förlorat sin ställning som prioriterad fordringsägare i ett konkursbo har detta 
medfört att SKV numera inriktar sig på ett borgenärstänkande för att få in skatteintäkter.164 
Det anses av SKV nödvändigt att på ett tidigare stadium än vid en konkurs kunna utkräva 
inbetalning av skatt från skattskyldiga.165 Därmed kontrollerar SKV rörelsedrivande bolag 
betydligt hårdare efter denna lagändring gentemot tidigare. Kontroll sker i form av riskbe-
dömningar av olika slag där utgångspunkten är att identifiera bolag som inte betalar skatter 
och avgifter i tid.166 Syftet med denna striktare inställning vad gäller inbetalning av skatt är 
konsekvens av SKV: s nya inställning att öka borgenärstänkandet i alla led av skatteverk-
samheten.167 SKV har alltså intagit en borgenärsliknande position i fråga om indrivandet av 
                                                 

159 Lag (1 996:764) om Företagskonstruktion (FRL). 

160 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

 

161 Mål nr 1907-04, Göta Hovrätt 

162 Nyquist Kerstin, Leidhammar Börje, Dagens Industri 2005-08-19 

 

163 Nyquist Kerstin, Leidhammar Börje, Dagens Industri, 2005-08-19 

 

164 SKV Rapport, 2 004:2, s. 9 

165 SKV Rapport, 2 004:2, s. 18 

166 SKV Rapport, 2 004:2, s. 9 

 

167 SKV Rapport, 2 004:2, s. 18 
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sina fordringar vilket är väldigt intressant. Följden blir som nämnt ovan en hårdare kontroll 
av rörelsedrivande bolag och på så vis ökar antalet fall med företrädaransvar i förvaltnings-
domstolarna runt om i riket.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

168 Nyquist Kerstin, Leidhammar Börje, Dagens Industri, 2005-08-19 
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5        Avslutande kommentarer 
Reglerna om företrädaransvar kan tyckas vara relativt komplicerade i sin tillämpning. Detta 
ställningstagande märks tydligt i mål 1907-04 Göta Hovrätt där grov oaktsamhet från före-
trädarens sida låg till grund för ett personligt ansvar för bolagets skatter och avgifter. Min 
mening är att bolagsföreträdare generellt sett är dåligt insatta i skattefrågor av detta slag 
samt då detta företrädaransvar kan leda till väldigt kännbara ekonomiska följder för en bo-
lagsföreträdare är det viktigt att tydliggöra rättsläget i detta ämne. Ett tydliggörande av rätts-
läget skall enligt min mening leda till att andra än jurister skall förstå reglerna om företrä-
daransvar. Detta är en nödvändighet då en bolagsföreträdare måste förstå i vilka fall denne 
agerar grovt oaktsamt respektive med uppsåt vad gäller utebliven inbetalning av skatter och 
avgifter. Leidhammar/Nyquist169 och Blom170 har ifrågasatt rättsäkerheten för bolagsföre-
trädare vad gäller företrädaransvar och jag är beredd att ge medhåll för detta resonemang. 
Rättsäkerheten måste förbättras vad gäller företrädaransvar då detta utgör ett stort hinder 
för företagsklimatet i Sverige.  

SKV har insett att bristen på kunskap i ämnet är utbredd bland företagsledare runt om i 
landet, detta särskilt vad gäller småföretagare. Enligt Andersson är därför SKV: s ambition 
att sprida information i detta ämne så att alla företrädare som riskerar att bli ålagda ett per-
sonligt betalningsansvar för bolagets skatter och avgifter skall förstå vad ett företrädaran-
svar innebär.171 Att som företrädare förstå följderna av att inte betala in skatten är nödvän-
digt för att inte detta personliga ansvar skall drabba alltför många ovetande företrädare. 
SKV strävar i nuläget även för att alla berörda parter skall veta hur man undviker ett före-
trädaransvar samt vilka aktiva åtgärder det finns att vidta för ett undvikande av detta per-
sonliga ansvar.172  

Min summering av detta rättsläge ar att det krävs ytterligare praxis på området för att tydligt 
klargöra dagens rättsläge. RR behöver med ett prejudikat visa hur morgondagens företags-
ledare skall driva sina företag utan att drabbas av ett personligt ansvar för bolagets skatter 
och avgifter. Dagens rättsläge är inte tillfredställande ur rättsäkerhetssynpunkt men med yt-
terligare information om ämnet företrädaransvar från SKV så att bolagens planering av 
skatteinbetalning blir bättre tror jag att antalet tvister angående företrädaransvar kommer 
att minska i framtiden. Detta är en förutsättning för att hårt arbetande företagare skall våga 
ta risker i sin affärsverksamhet och därmed satsa för framgång och välfärd i det svenska 
samhället. 

 

 

 

                                                 

169 Nyquist Kerstin, Leidhammar Börje, Dagens Industri 2005-09-06 

170 Blom Bengt., Artikel Dagens Industri, 2005-06-30 

 

171 Andersson Vilhelm, Dagens Industri, 2005-08-25 

172 Andersson Vilhelm, Dagens Industri, 2005-08-25 
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