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Sammanfattning 

Rekonstruktion av företag är idag ett ordnat förfarande som beslutas i tingsrätt och som kan ge 

företagare som hamnat i ekonomiska betalningssvårigheter rådrum att se över sin verksamhet. 

Syftet med lagen om företagsrekonstruktion är att företag som har möjlighet att åter få 

lönsamhet i sin verksamhet ska ha ett alternativ till konkursförfarandet. Regeringen har angett 

skäl som att rädda arbetstillfällen och stora värden i verksamheten som annars riskerar gå om 

intet. Den relativt nya lagen om företagsrekonstruktion från 1996 har dessvärre inte tillämpats 

i den utsträckning som var tänkt. 

Ett skäl till varför inte rekonstruktionsförfarandet tillämpas oftare och som framkommer i 

doktrin är det skatterättsliga företrädaransvaret, som under de senaste åren vid flertalet tillfällen 

ifrågasatts. Uppsatsen beskriver relativt ingående det skatterättsliga företrädaransvarets 

ursprung till vad som gäller idag. Även det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret redovisas 

kort då företrädaransvaret också kan innebära risk för personligt betalningsansvarig beträffande 

bolagets skulder. Vid en likvidation utifrån aktiebolagslagen ska borgenärernas skulder 

likabehandlas. Så gäller även vid beslut om offentligt ackord under en företagsrekonstruktion. 

Det skatterättsliga företrädaransvaret däremot innebär för staten möjlighet att omgående efter 

det att skatten förfallit inkassera personligt betalningsansvar av bolagets företrädare.  

Det problematiska är kanske inte att staten har en egen lagstiftad möjlighet att gå före övriga 

borgenärer för att få sina fordringar reglerade. Det problematiska kan vara att företagarna vars 

verksamhet har ekonomiska betalningssvårigheter inte ens är medvetna om risken för 

skatterättsligt personligt betalningsansvar. 

Lagen om företagsrekonstruktion är en ramlag som överlämnar stor frihet till gäldenär i 

samförstånd med rekonstruktören genomföra olika åtgärder. Vanligtvis sker en 

skuldnedskrivning, antingen i överenskommelse med berörda leverantörer eller generellt 

genom beslut om offentligt ackord i tingsrätten. Det som kanske behövs och som inte 

genomförs i tillräcklig utsträckning är en rekonstruktion i sak. Med det avses en grundlig 

genomgång av företaget verksamhet i syfte återfå lönsamhet och undvika att återigen hamna i 

ekonomiska svårigheter. I många fall skulle det vara beaktansvärt att se över 

styrelsetillsättningen för att eventuellt få in ny kompetens till bolaget. 

Uppsatsen ställer därför syftet med skatterättsliga företrädaransvaret i ljuset av ett aktiebolags 

syfte att uppnå en lyckad företagsrekonstruktion. Arbetet redovisar även en sammanställning 

över hur Förvaltningsrätten i Karlstad har tillämpat det skatterättsliga företrädaransvaret under 

senare tid.  Uppsatsen redovisar avslutningsvis ett de lege ferenda förslag utifrån syftet med 

lagen om företagsrekonstruktion.   
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1 Inledning 
1.1 Ämne och inriktning 
Inledande avsnitt redogör uppsatsens ämne och inriktning samt en kort beskrivning av 

insolvensrättsliga alternativ för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter.  Därefter följer 

avsnitt med problemformulering, syfte och frågeställning samt avgränsning. Slutligen redovisas 

den metod arbetet utgår från och uppsatsens disposition.  

Att driva företag med lönsam verksamhet är enligt min uppfattning en målsättning för de flesta 

företagare och så även för de som funderar på att starta eget företag. Valet av associationsform, 

exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma är beroende på ekonomiska möjligheter 

och det risktagande verksamheten kan anses innebära. Vägen att vandra innan företaget är igång 

har förmodligen inneburit många tankar, förslag, planeringar, strategier och beslut att fatta. När 

så företaget har kommit igång med sin verksamhet stöter det på nya situationer med beslut som 

ska fattas. Beslut kan ibland vara små eller stora samt innebära ytterligare risktagande. Beslut 

kan även innebära ett beroende av nya avtalspartners och kreditrisker. Det finns även andra 

risker med eget företagande då situationer kan uppstå när företagaren inte själv kan påverka sitt 

företags verksamhet men ändå bli drabbad, exempelvis vid konjunkturnedgång eller ny 

lagstiftning som kan verkan negativt på företagets omsättning. 

För den företagare som väljer associationsformen aktiebolag gäller enligt huvudregeln i 1 kap. 

3 § aktiebolagslagen att aktieägare endast riskerar tecknat aktiekapital som tillskjutits 

verksamheten.1 Det tecknade aktiekapitalet ska enligt 1 kap. 4 § 1 st. ABL för privata aktiebolag 

uppgå till minst 50 000 kronor. För publika aktiebolag krävs enligt 1 kap. 14 § 1 st. ABL 

motsvarande minst 500 000 kronor. Med tanke på ovan nämnda risker är därför valet aktiebolag 

enkelt för många innovativa, men mindre riskbenägna nyföretagare. Med begränsningen följer 

behov av att skydda företagets intressenter.2 Idag finns mer än 300 000 registrerade aktiebolag 

i Sverige och flertalet av dessa är privata bolag. ABL reglerar både privata och publika bolag. 

Den stora skillnaden mellan bolagen är att de publika bolagen kan vända sig till allmänheten 

för att få in kapital. Aktieägare i publika aktiebolag har enligt Dotevall typiskt sett ingen 

möjlighet till inflytande i bolagets verksamhet utifrån den fria överlåtbarhetens princip, att 

aktier som huvudregel är överlåtbara.3  

För att skydda bolagets intressenter finns undantag till ovan nämnda huvudregel, det s.k. 

aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret i 25 kap. 13-20 a §§ ABL. Ansvaret innebär 

handlingsplikt för bolaget att vidta åtgärder när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat för att 

styrelsen ska undgå personligt betalningsansvar. Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret 

avser samtliga bolagets skulder, även skatteskulder till staten, och kan göras gällande även mot 

andra företrädare än styrelsens ledamöter.4 

                                                 
1 Aktiebolagslagen (2005:551) benämns i det följande ABL. 
2 Se SOU 2001:1, s. 232 om intressenter; För anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter i bolaget är 

det viktigt att veta vem eller vilka som äger bolaget och har makt att förändra. 
3 Dotevall, R, AKTIEBOLAGSRÄTT – Fördjupning och komparativ belysning, u. 1:1, Norstedts, Stockholm 2015, 

s. 101 f. 
4 Svernlöf, C, Persson Österman, R, Skatterättsligt företrädaransvar – Fiskal gräddfil utan legitimitet?, Skattenytt 

2014, s. 53 f. 
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Utöver det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret finns ett ytterligare rättsområde för 

aktiebolag att ta hänsyn till, nämligen det skatterättsliga företrädaransvaret i 59 kap. 12-15 §§ 

skatteförfarandelagen.5 Det skatterättsliga företrädaransvaret har i praxis visat sig tillämpas 

strängt vid den subjektiva bedömningen. Ansvaret kan göras gällande antingen genom 

uppsåtligen eller grov oaktsamhet genom att skatteskulden inte är betald på förfallodagen och 

att företrädare inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som krävs för att undkomma personligt 

betalningsansvar.6 Svernlöf och Persson Österman har i en artikel i Skattenytt 2014 

uppmärksammat det orimliga i det personliga betalningsansvaret i SFL om skatteskulden inte 

är betald på förfallodagen. De hänvisar till statistik från Skatteverket som visar att 176 152 

aktiebolag i Sverige under 2011 haft underskott på skattekontot vid något tillfälle. Av dessa 

bolag hade 37 566 haft underskott på 5 000 kronor eller mer. Utifrån hur ansvaret tillämpas i 

praktiken skulle företrädare för samtliga bolag kunna riskera att göras personligt 

betalningsansvariga.7 Det är förvaltningsrätten som enligt 59 kap. 16 § SFL ska besluta om 

skatterättsligt företrädaransvar på ansökan från Skatteverket.  

Förevarande uppsats är intressant då bolagets företrädare utifrån olika ovan nämnda 

bestämmelser kan leda till personligt betalningsansvar. Med hänvisning till ovan anfört är 

ekonomiska betalningssvårigheter enligt min uppfattning en inte helt ovanlig situation som 

kräver åtgärd och beslut från företagets ledning. Av de beslut bolagsföreträdare väljer följer 

konsekvenser, så även för bolagsföreträdare som av olika skäl inte tar beslut i tid. Pilotti varnade 

år 2009 för obehagliga överraskningar för företagsledningen när skulder ska betalas med 

hänvisning till företrädaransvaret.8 Svensk Näringsliv debatterar att dagens regler för 

skatteskulder riskerar göra det omöjligt för företagarna att rädda sina företag med gällande 

regler. Budskapet Svenskt Näringsliv för är att betalas inte skatten i tid riskerar bolaget att 

avvecklas omedelbart enligt företrädaransvaret.9 Nedan avsnitt redogör för alternativa lösningar 

med stöd i lag när ett företag hamnat i ekonomiska svårigheter.  

1.2 Insolvensrätt och praktisk tillämpning 
Inom den svenska insolvens- och utsökningsrätten tillämpas främst två olika rättsliga institut 

för företag som kommit i betalningssvårigheter, konkurs eller företagsrekonstruktion. 

Uppsatsen kommer inte att fördjupas inom konkursinstitutet men för att förstå skillnaderna 

mellan de olika alternativen lämnas i nedan avsnitt en kortare introduktion om vad de olika 

förfarandena innebär. Därefter belyses kort vad som funktionellt kan innebära problem för 

företag som befinner sig i ett rekonstruktionsförfarande. 

Med riskerna avses förvisso både det aktiebolags- som skatterättsliga företrädaransvaret men 

min avsikt med uppsatsen är att sätta riskerna i ljuset av de olika bestämmelsernas ändamål.  

                                                 
5 Skatteförfarandelagen (2011:1244) benämns i det följande SFL. 
6 Svernlöf, C, Persson Österman, R, Skatterättsligt företrädaransvar – Fiskal gräddfil utan legitimitet?, Skattenytt 

2014, s. 59. 
7 Svernlöf, C, Persson Österman, R, Skatterättsligt företrädaransvar – Fiskal gräddfil utan legitimitet?, Skattenytt 

2014, s. 65. 
8 Pilotti, M, Expertpanelen: Om risken för en otrevlig överraskning, CFO world.  
9 Nyquist, K, Omöjligt rädda företag med gällande regler, Svenskt Näringsliv, publicerad 2015-06-16. 
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1.2.1 Konkurs 

Förfarandet konkurs avser främst olönsamma företag som befinner sig på obestånd och som 

inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig enligt 1 

kap. 2 § konkurslagen.10 Ett beslut om konkurs innebär ett strikt rättsligt förfarande som 

fastställs i tingsrätt efter ansökan av antingen gäldenären själv eller av en borgenär. En ansökan 

av gäldenär ska enligt 1 kap. 14 § KonkL prövas genast. Ett beslut om konkurs kan enligt 2 kap. 

22 § KonkL inte återkallas utan får överklagas till kammarrätten. Vid beslut om konkurs tas 

samtliga gäldenärens tillgångar i anspråk och gäldenären förlorar samtidigt all rådighet över sin 

egendom. Det bildas en ny juridisk person s.k. konkursbo av gäldenärens tillgångar, som 

fortsättningsvis förvaltas av en konkursförvaltare. Förvaltarens huvuduppgift är att omvandla 

boets tillgångar och fördela dessa till borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta 

åtgärder för en snabb och förmånlig avveckling av boet vilket stadgas i 7 kap. 8 § 1 st. KonkL.11 

1.2.2 Företagsrekonstruktion 

Syftet med företagsrekonstruktion innebär till skillnad från konkurs en möjlighet för företag 

med ekonomiska betalningssvårigheter att genom beslut i tingsrätten, enligt 1 kap. 1 § lagen 

om företagsrekonstruktion, erhålla rådrum för att se över sin verksamhet.12 Förfarandet kan 

tillämpas av näringsidkare, både fysiska som juridiska personer. För beslut om 

företagsrekonstruktion krävs medgivande från gäldenären. Ansökan får ske av antingen 

gäldenär eller borgenär.13 Utöver att ge gäldenären andrum att se över sin verksamhet är syftet 

med en rekonstruktion att ge gäldenären möjlighet att förhandla fram ett ackord med sina 

borgenärer. Förutsättningarna för beslut om företagsrekonstruktion regleras i 2 kap. 6 § 1 st. 

LFR. Gäldenären ska vid tidpunkten för ansökan om rekonstruktion i tingsrätten visa på sin 

oförmåga att kunna betala sina skulder, eller att sådan oförmåga väntas infalla inom kort, s.k. 

illikviditet. Rätten får inte meddela beslut om företagsrekonstruktion enligt 2 kap. 6 § 2 st. LFR, 

om det saknas skälig anledning anta att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Utifrån 

förarbetena är det inte graden av betalningsviljan som är avgörande. Bedömningen bör istället 

göras utifrån gäldenärens möjligheter att åter få verksamheten lönsam med hänsyn till 

borgenärernas intresse. Det för att rätten ska undvika beslut om företagsrekonstruktion om det 

saknas fog för att företaget åter ska kunna bli lönsamt utifrån lagens ändamål.14 

Lagen om företagsrekonstruktion har inte tillämpats i den utsträckning som var tänkt sedan den 

trädde i kraft 1996. Karlsson-Tuula har i en studie från 2006 påvisat endast 593 ansökningar 

om företagsrekonstruktion under perioden 1 september 1996 till 17 maj 2000. Under år 1997 

till 1999 ansökte 25 879 företag om konkurs.15 Från en senare studie av Karlsson-Tuula för 

perioden 2001 till 2006 förekom endast 828 ansökningar om företagsrekonstruktion i 

jämförelse med 46 767 ansökningar om konkurs.16 Trenden har dock under senare tid vänt. 

                                                 
10 Konkurslag (1987:672) benämns i det följande KonkL. 
11 Millqvist, G, Sakrättens grunder – en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, u. 7, Norstedts, s. 48 ff. och prop. 1986/87:90, s. 184. 
12 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion benämns i det följande LFR. 
13 Se prop. 1995/96:5, s. 7 och s. 63. 
14 Se prop. 1995/96:5, s. 60 f. och s. 72. 
15 Persson, A H., Karlsson-Tuula, M, Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, JT 2001/02, Nr. 1, s. 

78. 
16 Karlsson-Tuula, M, Lagen om företagsrekonstruktion – En papperstiger II, Jure, Göteborgs universitet 2006. 
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Under perioden 2008 till 2011 inleddes 781 företagsrekonstruktioner. Ett annat trendbrott 

författarna Persson och Karlsson-Tuula uppmärksammat är att antalet lyckade rekonstruktioner 

ökar jämfört med tidigare år. Ett lyckat rekonstruktionsförfarande uppmärksammas när 

företaget fortfarande bedriver verksamhet 24 månader efter det att rekonstruktionsförfarandet 

har avslutats.17 

1.2.3 Det problematiska i det praktiska förfarandet vid en företagsrekonstruktion 

Enligt Karlsson-Tuula är LFR en ramlagstiftning och med det saknas särskilda detaljer om hur 

en rekonstruktion faktiskt ska gå till. Lagen om företagsrekonstruktion ger därför stort utrymme 

för avtalsfrihet för gäldenär och rekonstruktör i utförandet av olika avtal. En rekonstruktion kan 

genomföras dels med en ekonomisk uppgörelse s.k. finansiell rekonstruktion och dels s.k. 

rekonstruktion i sak där företagets verksamhet rekonstrueras för att återigen bli lönsam. 

Exempelvis genom att se över produktionen, marknadsföring och företagets produkters 

ställning på marknaden.  Syftet med rekonstruktion i sak är att gäldenärens hela verksamhet ska 

genomgå en ordentlig analys. Enligt Karlsson-Tuula krävs en fullständig utredning av 

företagets ekonomiska situation för att en behövlig skuldreglering ska kunna möjliggöras. Det 

problematiska för många bolag vid en företagsrekonstruktion är att rekonstruktionerna ofta 

avslutas med endast en finansiell rekonstruktion, s.k. offentligt ackord.18  

Aktiebolagslagen utgår från att bolagets aktieägare och de personer som sitter i styrelsen är 

åtskilda. Kännetecknande för ett ägarlett aktiebolag är dels att aktieägarna är få i antal och dels 

samma personer som sitter med i styrelsen. Med aktiebolagslagens krav som delvis baseras på 

enhällighet bland aktieägarna kan låsningseffekter uppstå som kan vara till skada för 

verksamheten.19 Att den juridiska personen aktiebolaget företräds genom sina organ är en 

gammal uppfattning. Ett aktiebolag företräds enligt 8 kap. 35 § ABL av en styrelse som enligt 

8 kap. 4 § ABL ansvarar för bolagets förvaltning. Med förvaltning avses de åtgärder som inte 

ska tillfalla bolagsstämman utifrån aktiebolagsordningen eller bestämmelserna i ABL. 

Styrelsen kan delegera förvaltningsuppgifter men bär högsta ansvaret då styrelsen har 

tillsynsansvar som inte kan delegeras.20 

Under våren 2014 erhöll regeringen i uppdrag av riksdagen att undersöka om reglerna för det 

skatterättsliga företrädaransvaret tillämpades för hårt. Uppdraget innebar även att undersöka 

om reglerna borde ändras genom att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten i syfte förbättra 

villkoren och minska riskerna för de livskraftiga företag som riskerar att avvecklas i onödan.21 

Uppdrag lämnades i februari 2015 av Regeringen till Skatteverket att redogöra i vilka 

situationer företrädaransvaret kan bli aktuellt och hur talan i domstol ska utformas m.m. Syftet 

                                                 
17 Persson, A H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, u. 2, Norstedts, Stockholm 

2012, s. 25 f. 
18 Persson, A H., Karlsson-Tuula, M, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, u. 2, Norstedts, Stockholm 

2012, s. 37 och Hellners, T, Mellqvist, M, Lagen om företagsrekonstruktion, Norstedts, Stockholm 2009, s. 22. Se 

om offentligt ackord nedan avsnitt 2.4.2. 
19 Almlöf, H, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 

bolag, Jure, Stockholm 2014, s. 26 ff. 
20 Dotevall, R, AKTIEBOLAGSRÄTT – Fördjupning och komparativ belysning, u. 1:1, Norstedts, Stockholm 2015, 

s. 277. 
21 Simon-Almendal. T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, 

s. 549, fotnot 80. 
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med undersökningen var om det fanns anledning se över reglerna och tillämpningen av 

bestämmelserna och tillämpningen beträffande det skatterättsliga företrädaransvaret.22 

Regeringen beslutade därtill i februari 2015 att Näringsdepartementet skulle utreda det svenska 

innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige. Det är enligt regeringen viktigt att villkoren 

för konkurrenskraftiga, innovativa och dynamiska företag är fortsatt internationellt 

konkurrenskraftiga. Därför borde enligt regeringen en översyn göras av såväl regelverk som 

aktuella innovations- och entreprenörsfrämjande insatser för möjlighet till ökad samverkan. 

Uppdraget innebar även att identifiera hinder och möjligheter samt redovisa förslag på åtgärder 

som kan förbättra förutsättningarna för innovations- och entreprenörsföretag i Sverige. 

Regeringen påtalade även vikten av en fungerande insolvensrättslig lagstiftning som främjar 

både företagande och ansvarsfullt risktagande. Uppdraget inkluderade göra en översyn av lagen 

om företagsrekonstruktion i syfte att fler livskraftiga företag i betalningssvårigheter ska få en 

andra chans. Förutsättningarna för uppdraget var tydligt angivna och beskattning av 

entreprenörer och ägare skulle endast undersökas i ett urval av viktiga konkurrentländer.23  

Näringslivsdepartementet presenterade resultatet i Entreprenörsutredningen från 2016 som 

tydliggör att uppdraget är brett och delvis detaljerat men exkluderat från skatter och 

socialavgiftsfrågor. Exempelvis rekonstruktionsförfarandet är förhållandevis detaljerat i 

direktivet från regeringen som lyfter fram vikten av att företag som kommit i ekonomiskt 

trångmål ska erbjudas en andra chans. Entreprenörsutredningen tydliggör problemet med det 

skatterättsliga företrädaransvaret och menar att den svenska lagstiftningen är mindre 

gäldenärsvänlig än i våra grannländer. Utredningen föreslår därför en särskild utredning om det 

skatterättsliga företrädaransvaret.24 I några av de remissvar som inkom under februari 2017 

framkom från flertalet remissinstanser att det skatterättsliga företrädaransvaret bör ses över och 

att det var en stor brist att så inte hade skett.25  

Det skatterättsliga företrädaransvaret förutsätter enligt 59 kap. 13 § SFL två rekvisit; uppsåt 

eller grov oaktsamhet. Det har i doktrin och utredningar ifrågasatts att Skatteverket inte tar 

hänsyn till dessa rekvisit och kräver personligt betalningsansvar av företrädarna från dag ett då 

skatt förfallit till betalning och att förvaltningsrättens tillämpning är sträng. Vad innebär 

rekvisiten och finns det någon sanning i nämnda påståenden? Det intressanta med förevarande 

uppsats är därmed undersöka om det skatterättsliga företrädaransvaret kan utgöra hinder för ett 

lyckat rekonstruktionsförfarande.26 

1.3 Problemformulering  
Det kan enligt min uppfattning bli problematiskt när ägarledda bolag ansöker om 

företagsrekonstruktion. Aktieägarna vill ogärna lämna sina platser i styrelsen i bolaget de själva 

styr och bestämmer över.27 Kapitel 25 ABL reglerar förutom handlingsstyrande åtgärder för 

styrelsen vid brist av det egna kapitalet även ansvar för styrelse och aktieägare om de agerat 

                                                 
22 Se Skatteverkets promemoria 131 626246-15/13, s. 5. 
23 Se Dir. 2015:10, s. 1 ff. och s. 7 ff. 
24 Se SOU 2016:72, del 1, s. 17 f. och s. 24 f.  
25 Se nedan avsnitt 3.3 om remissvar. 
26 Se om lyckat rekonstruktionsförfarande ovan avsnitt 1.2.2. 
27 Se ovan avsnitt 1.2.3 och behov av ny styrelsetillsättning i nedan avsnitt 3.2.4. 
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vårdslöst eller oaktsamt.28 Vid en företagsrekonstruktion kan svårighet uppstå med att byta ut 

styrelsen och då inte endast för att bolaget är aktieägarlett utan även på grund av både det 

skatterättsliga och aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. En presumtiv ny styrelseledamot 

som kan tänkas ta plats och ansvar i ett aktiebolags styrelse, vars företag har 

betalningssvårigheter, riskerar bli personligt betalningsansvarig utifrån olika bestämmelser.29  

1.4 Syfte och frågeställning 
Ett av uppsatsens syften är att redogöra för det skatterättsliga företrädaransvaret för svenska 

privata aktiebolag. Ett annat syfte är att analysera och kommentera det skatterättsliga 

företrädaransvaret mot bakgrund av ett lyckat rekonstruktionsförfarande.  

 I detta sammanhang blir följande frågeställningar aktuella att besvara: 

1. Vad är skatterättsligt företrädaransvar och hur relaterar det till ett 

rekonstruktionsförfarande? 

2. Finns det eventuella tillämpningsproblem med det skatterättsliga företrädaransvaret, 

vilka är dessa i sådana fall? 

3. Vilken funktion har det skatterättsliga företrädaransvaret i förhållande till ett lyckat 

rekonstruktionsförfarande? 

1.5 Avgränsning 
Det skatterättsliga företrädaransvaret förutsätter en aktiv juridisk person. Då syftet med 

uppsatsen delvis utgår från Entreprenörsutredningen och entreprenören, avgränsas publika 

aktiebolag bort.30  

1.6 Metod 
Följande avsnitt redovisar först utifrån vilken erkänd vetenskaplig metod föreevarande arbete 

har som utgångspunkt. Därefter följer ett avsnitt som förvisso utgår från samma erkända metod 

men som utvidgar möjligheten till att tolka material utifrån ett annat perspektiv än gällande rätt. 

Delavsnittet avslutas med motivering av vald metod. 

1.6.1 Rättsdogmatisk metod och tolkning 

Utifrån syftet med uppsatsen, att utreda om det skatterättsliga företrädaransvaret kan vara en 

viktig faktor som utgör hinder och påverkar den bristande tillämpning av lagen om 

företagsrekonstruktion, förutsätter analysen dels rättsdogmatisk metod beträffande 

rättskällorna, de lege lata, och dels en ändamålsenlig tolkning av bestämmelserna problemet 

berör för att utmynna i ett de lege ferenda. 

I en artikel från 1990 har Peczenik uttalat sig om den förvaltningsrättsliga forskningen och 

rättsdogmatiken utifrån en tidigare artikel av Lavin i FT 1989. Pezcenik beskriver den svenska 

rättsdogmatiska rättskällekatalogen som omfattande och flexibel. Vissa rättskällenormer 

bestämmer de olika rättskällornas ordning hierarkiskt i den juridiska argumentationen. De 

viktigaste enligt Peczenik är lagar och andra föreskrifter som ska beaktas så även sedvanor, 

                                                 
28 Se om styrelsens personliga betalningsansvar i 25 kap. 18 § ABL och 25 kap. 19 § ABL för aktieägare. 
29 Se ovan avsnitt 1.1. 
30 Se om entreprenören nedan avsnitt 3.2.2. 
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särskilt handelsbruk. Följande rättskällor som bör beaktas är prejudikat, förarbeten, sedvanor 

och internationella konventioner. Rättskällor som får beaktas är exempelvis institutionella 

rekommendationer, ej prejudicerande domstols- och myndighetsbeslut, angränsande material 

som står i samband med lagstiftningen som förarbeten, lagförslag m.m., rättsvetenskaplig 

litteratur, utländsk rätt, annat informellt material som är relevant som inte hamnar under ovan 

ska eller bör. Både Lavin och Peczenik menar att undersökningar som omfattar informellt 

material från källor som enligt ovan får användas i syfte att inventera juridiska problem är 

rättsdogmatik.31 En rättsdogmatikers uppgift är att tolkningsvis förbättra rättsregler genom att 

göra dem mer acceptabla och harmoniska. Peczenik uttalar vikten om konsensus s.k. enighet 

men att det inte räcker inom rättsdogmatiken utan det även krävs koherens, dvs. 

sammanhängande motivering.32  

Peczenik framhåller två huvudtyper av rättsliga undersökningar varav den ena är 

problemorientering och den andra fastställande av gällande rätt. Intressant är att Peczenik med 

hänvisning till Lavins artikel belyser att gällande rätt ofta uttrycks i principer från prejudikat, 

men när syftet är att inventera rättsliga problem är det inte så viktigt om rättsfallen kommer från 

högsta instans.33 En rättsdogmatiker i sin vidare forskning eller en praktisk jurist i det enskilda 

fallet tolkar gällande rätt utifrån att tolka rätt på ett etiskt godtagbart och sammanhängande sätt. 

Viss skillnad dock som är viktig att beakta då den praktiska juristen arbetar för att lösa ett 

rättsligt problem utifrån fallets omständigheter emedan rättsdogmatikern eftersträvar ett resultat 

som har en generell räckvidd. Rättsdogmatikern undersöker till skillnad mot den praktiska 

juristen regler som kan harmonisera med rättsordningen som helhet.34 Rättsdogmatiker 

eftersträvar materiell rättssäkerhet genom att de juridiska slutsatserna bör vara likväl etiskt 

godtagbara som förutsebara.35  

1.6.2 Hjälpvetenskap 

Med rättspolitisk metod får analysen möjlighet till en friare och mer kritisk argumentation. 

Analysen får en större och friare möjlighet att förhålla sig mellan de lege lata och de lege 

ferenda och tillåter större utrymme för egna värderingar i jämförelse med den rättsdogmatiska 

metoden.36 Sandgren menar att det är argumentationen som är karakteristisk för 

rättsvetenskapen och den utgår från antingen en rättspositivistisk eller rättsrealistisk grund. 

Heuman förtydligar att rättskällorna ibland är så öppet formulerade att hjälpvetenskaper kan få 

betydelse för domstolens teleologiska tolkning av lagregler, praxis och motivuttalanden. 

Användandet av hjälpvetenskaper i syfte att påverka rättstillämpningen begränsas enligt 

Heuman genom kravet på viss förutsebarhet vid rättstillämpningen. Däremot kan 

hjälpvetenskaper utgöra komplement i syfte att påvisa behov av ny eller ändrad lagstiftning. 

För att uppnå rättsvetenskapligt resonemang krävs tvärvetenskap och då måste hjälpvetenskap 

                                                 
31 Peczenik, A, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 48 f. 
32 Peczenik, A, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 51. 
33 Peczenik, A, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 41 och Lavin, R, FT 

1989, s. 115-129. 
34 Peczenik, A, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42. 
35 Peczenik, A, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 45. 
36 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, u. 3, Norstedts, 

Stockholm 2015, s. 48. 
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sammankopplas med juridisk argumentation.37 Om ett resonemang bygger på målsättningen 

med lagstiftning, s.k. ändamålsbaserad bedömning, kan det enligt Heuman betraktas som en 

teleologisk tolkning. En sådan analys kan enligt Heuman leda till att rättsreglerna är ineffektiva 

i två avseenden, dels att lagstiftarens målsättningar inte uppfylls eller dels avsaknad av 

förutsättningar för att uppnå de mål som föresvävat lagstiftaren.38 När analysen sker inom 

ändamål som vunnit erkännande under rättstillämpningen är det en s.k. juridisk teleologisk 

tolkning.39 Heumans slutsats är att hjälpvetenskaper kan komma få ökad betydelse i den mån 

det blir vanligare med lagregler som bygger på målsättningar och intresseavvägningar i 

rättstillämpningen.40 

Även Gräns har uttalat hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpning och rättsvetenskap 

och kritiserar samtidigt delvis Heuman när han begränsar betydelsen av hjälpvetenskaper i 

rättstillämpningen, på grund av bristande förutsebarhet. Enligt Gräns är det alltid vilken fråga 

forskaren avser finna svar på som ska bestämma valet av forskningsmetod och behovet av 

kunskap som behövs för att lösa ett rättsligt problem. Med hänvisning till den finska 

rättsfilosofen Siltala förespråkar Gräns en analysmetod som utgår från en gemensam nämnare, 

rättsordningen, i forskningsobjektet. Siltala har enligt Gräns delat upp olika vetenskaper 

beroende på deras relevans till olika rättskällor. En av tolkningsvetenskaperna är exempelvis 

rättspolitisk forskning de lege ferenda.41 

1.6.3 Motivering av tillämpad metod och material 

Sammanfattningsvis har arbetet med uppsatsen sin grund i den rättsdogmatiska metoden. 

Materialet i arbetet utgår från den rättsdogmatiska rättskällekatalogen och rättskällenormerna 

ska, bör och får. Kapitel två redovisar deskriptivt de materiella bestämmelserna uppsatsen 

baseras på i enlighet med rättskällenormerna ska och bör. Uppsatsens problemorientering 

vidareutvecklas i kapitel tre och fyra och utgörs till stor del av material från främst får källor, 

exempelvis lagförslag, remissvar, doktrin och annat relevant material. Med hänvisning till 

Gräns anser jag att remissvaren är viktiga för att finna svar på vad som kan vara problematiskt 

med frågan om det skatterättsliga företrädaransvaret utgör ett problem. Remissvaren kan utgöra 

exempel på en hjälpvetenskap utifrån Heumans ovan uttalande relaterat till att lagen om 

företagsrekonstruktion inte har tillämpats i den omfattning som var tänkt vid lagens tillkomst.42 

Utöver ett viktigt rättsfall från högsta instans enligt ovan beskrivna rättskällenormer, redovisar 

kapitel fyra flertalet rättsfall från förvaltningsrätten och med hänvisning till Peczenik är det i 

sin ordning när syftet är att inventera rättsliga problem. Analysen i kapitel fem utgörs av 

material från uppsatsens tidigare kapitel och avslutas med de lege ferenda förslag. Med de av 

Gräns och Heuman ovan beskrivna hjälpvetenskaper är uppsatsens avsikt att de bakomliggande 

syftena till de olika bestämmelserna, som redovisats i kapitel två, lyfts fram för att påvisa 

                                                 
37 Heuman, L, Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT 2005/06, s. 780 och 

om kravet på förutsebarhet se Hellner, J, Eric M. Runesson: Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Särskilt om 

köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader, JT 1996/97, Nr. 2, s. 506 f. 
38 Exempel på förutsättningar; mål att uppnå värdemaximering vid ett ekonomiskt resonemang. 
39 Heuman, L, Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT 2005/06, s. 782. 
40 Heuman, L, Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT 2005/06, s. 789. 
41 Gräns, M, Om hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT 2006/07, s. 790 f. 

och Siltala, R, Oikeustieteen tieteenteoria, Vammala 2003, s. 126-129. 
42 Se ovan 1.2.2 om bristande tillämpning av lagen om företagsrekonstruktion. 
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problematiken. Förevarande uppsats jämför i analysdelen motivuttalanden med vad som 

faktiskt sker i den rättsliga tillämpningen, om än från ett begränsat antal rättsfall. Det Heuman 

påtalar är att i de fall bestämmelserna är allmänt hållna kan hjälpvetenskaperna komma att få 

ökad betydelse. Förevarande uppsats lagförslag i kapitel fem är ett exempel på när 

hjälpvetenskaper kan få ökad betydelse när ramlagstiftning och ett rättsligt problem föreligger 

genom att jämföra olika bestämmelsers ändamål.43 

1.7 Forskningsläget 
Det finns ekonomisk forskning beträffande företagsrekonstruktion som analyserar sambandet 

mellan entreprenörskap och insolvenslagstiftning. Det har konstaterats att företagare som 

tidigare har misslyckats i affärsprojekt ofta har värdefulla erfarenheter som skulle vara 

värdefulla om de på nytt får möjlighet att starta företag på nytt. Därtill är det enligt 

Entreprenörsutredningen oerhört värdefullt för presumtiva företagare med möjligheterna till en 

andra chans.44  

Karlsson-Tuula har sökt belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett praktiskt som 

rättsteoretiskt perspektiv. Däribland publicerat resultatet av en empirisk studie av 1996 års 

lagstiftning. Enligt författaren behövs en översyn av det insolvensrättsliga systemet då lagen 

inte fyller sitt syfte eller funktion.45 Karlsson-Tuula, forskare inom insolvensrätt och författare 

till flertal verk på området utöver ovan nämnda bok, även initiativtagare till Insolvensrättslig 

tidskrift som utkom med första numret år 2016. Ett forum för aktuella frågor, debatt och 

forskning. Författaren har även publicerat en akademisk avhandling med jämförande 

insolvensrättslig studie av företagsrekonstruktion av svensk och amerikansk rätt. Den 

amerikanska insolvenslagstiftningen redovisas utförligt.46 

Simon-Almedal har efter forskningsstudier gett ut boken Företrädaransvar år 2015. Författaren 

har under sitt arbete enligt egen utsago utgjort en del av en engagerad forskningsgemenskap vid 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Det konstateras att det skatterättsliga och det 

aktiebolagsrättsliga regelverket uppvisar likheter beträffande borgenärsskyddsregler men där 

Skatteverket har talerätt inom två olika regelverk gällande förfallna skatteskulder. Det klargörs 

även skillnader, exempelvis påbjuder ansvarsreglerna i aktiebolagsrätten företrädare till 

handling under visst rådrum emedan det i SFL krävs handling relativt omgående.47 Samma 

författare har vidare samma år gett ut en omfattande artikel med rubriken ”Skadestånd istället 

för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?” som publicerades i SvSkT. Författaren 

framhåller vikten av att komplettera det skatterättsliga företrädaransvaret med 

skadeståndsansvar för de personer som faller utanför det skatterättsliga företrädaransvarets 

räckvidd. Alternativt att slopa det skatterättsliga företrädaransvaret och istället ersätta det helt 

                                                 
43 Se ovan avsnitt 1.6.1 och 1.6.2. 
44 Se SOU 2016:72, sammanfattning, s. 24. 
45 Karlsson-Tuula, M, Lagen om företagsrekonstruktion – En papperstiger II, Jure, Göteborg 2006. 
46 Karlsson-Tuula, M, Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar – En jämförande studie i 

svensk och amerikansk insolvensrätt, u. 2, Nordstedts, Stockholm 2001. 
47 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015. 
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med skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada för den som vållar skada mot staten genom 

brott.48 

I en aktiebolagsrättslig studie ifrågasätter Almlöf om den svenska aktiebolagslagens 

regleringen av bolagsorganen är ändamålsenlig för de ägarledda företagen. Aktiebolagslagen 

utgår från att styrelse och aktieägare inte utgörs av samma personer. I ägarledda företag är det 

enligt Almlöf vanligt förekommande att aktieägare också är de personer som utgör styrelsen.49  

Förevarande uppsats fångar upp delar av samtliga ovan omfattande forskningar. Då tid och 

omfattning av arbetet är begränsat är inte avsikten att presentera ett färdigt resultat. Däremot är 

min förhoppning att uppsatsen kan väcka tankar för fortsatt forskning som binder samman de 

olika riskerna för personligt betalningsansvar i ljuset av att uppnå en lyckad 

företagsrekonstruktion. Olika bestämmelsers ändamål är högst förståeliga men när 

företrädaransvar utifrån olika bestämmelser möts i ett rekonstruktionsförfarande är frågan om 

vilket ändamål som främst bör gälla. 

1.8 Disposition 
Kapitel ett utgörs inledningsvis av avsnitt med bakgrundsfakta inom valt ämnesområde och 

inriktning. Följande avsnitt redovisar kortare beskrivning av de två insolvensrättsliga institut 

företag med betalningssvårigheter har att tillgå samt vad som kan bli problematiskt utifrån 

utredningar och doktrin. Därefter följer avsnitt med problemformulering, uppsatsens syfte och 

frågeställning samt uppsatsens avgränsning. Kapitel ett avslutas med ett relativt utförligt avsnitt 

om metod samt forskningsläge och disposition. Kapitel två är deskriptivt och belyser fakta 

utifrån de bestämmelser uppsatsen berör. Då det skatterättsliga företrädaransvaret löper som en 

röd tråd genom arbetet har dess historia fått extra stort utrymme.  I det följande kapitel tre 

redovisas viktiga frågor och synpunkter från dels Entreprenörsutredningen och dels remissvar 

till nämnda utredning. För att få en förståelse av uppsatsens frågeställningar följer kapitel fyra 

med redogörelse från hur det skatterättsliga företrädaransvaret har tillämpats i rätten. Kapitel 

fem utgörs av analys utifrån syftet med ett lyckat rekonstruktionsförfarande i förhållande till 

det skatterättsliga företrädaransvaret och avslutas med ett de lege ferenda förslag. Kapitel sex 

utgörs av avslutande reflektioner. 

                                                 
48 Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, 

s. 548 f. 
49 Almlöf, H, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet – En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda 

bolag, Jure, Stockholm 2014. 
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2 Företrädaransvar och företagsrekonstruktion 
2.1 Inledning 
Risk för företrädaransvar med personligt betalningsansvar kan utlösas utifrån olika materiella 

rättsområden. I det följande redovisas först det skatterättsliga företrädaransvaret, från historisk 

bakgrund till vad som är gällande idag. Därefter följer en kortare redogörelse för det 

aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. Kapitlet avslutas med syfte och ändamål med en 

företagsrekonstruktion samt ett avsnitt med sammanfattande kommentarer. Samtliga delar 

avser koppla det materiella till uppsatsens inledningskapitel.  

2.2 Det skatterättsliga företrädaransvaret 
Det skatterättsliga företrädaransvaret regleras i 59 kap. 12-21 §§ SFL. Bestämmelserna innebär 

att den juridiska personens företrädare kan bli solidariskt personligt betalningsansvarig för den 

juridiska personens skatter och avgifter. Ändamålet med bestämmelserna enligt Skatteverket är 

att minska uppbördsförlusterna så effektivt som möjligt.50 Det skatterättsliga företrädaransvaret 

har sin historia och redogörs i det följande relativt ingående för att läsaren ska få en förståelse 

för dess ursprung.  

2.2.1 Historiskt betalningsansvar för källskatter – den skattskyldige 

I Sverige infördes självdeklarationer i början av 1900-talet. Enligt då gällande uppbördssystem 

betalades skatt av de skattskyldiga först ett till två år efter det att inkomsten hade förvärvats.51 

Förutom det problematiska för den skattskyldige att planera sin privatekonomi var det inte 

ovanligt att den skattskyldiges inkomster var högre vid inkomstförvärvet än vid 

betalningstidpunkten.52 Det framstod därför nödvändigt med en reform av 

skattebetalningssystemet. År 1944 tillsattes den s.k. Uppbördsberedningen som resulterade i att 

inkomstskatt skulle betalas vid förvärvstidpunkten och inte som tidigare vid taxeringstillfället. 

Arbetsgivare ålades därför under inkomståret verkställa avdrag för preliminär skatt för de 

skattskyldigas löner.53 Bestämmelserna för arbetsgivares skyldighet reglerades i 95 § Gamla 

uppbördsförordningen, vars innebörd om arbetsgivare utan skälig anledning underlät verkställa 

löneavdrag blev denne solidariskt men subsidiärt betalningsansvarig jämte den skattskyldige.54 

Betalningsskyldigheten utföll först efter att den skattskyldige trots anmaning inte betalat 

skatten. Det infördes även straffbestämmelse i 100 § 1 mom. GUF i form av dagsböter för 

arbetsgivare som underlät verkställa skatteavdrag. Ansvaret för arbetsgivare gällde såväl 

underlåtenhet av skatteavdrag för den skattskyldige som underlåtenhet att inbetala föreskriven 

skatt.55 

På 1950-talet uppmärksammades problemet med att inkassera utestående förfallna källskatter 

när arbetsgivare inte hade medel att betala källskatterna. Straffsanktionerna ansågs utgöra 

alltför ringa moment presumtivt för de arbetsgivare som av olika anledningar utnyttjade de 

innehållna skattebeloppen.56 Uppbördssystemet reformerades och bland annat infördes ett 

                                                 
50 Se Skatteverkets promemoria, dnr. 131 626246-15/113, s. 6 f. 
51 Se prop. 1945:370, s. 85 f. och förordningen (1902:84) om inkomstskatt, inkomstskatteförordningen. 
52 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 25 f. 
53 Se prop. 1945:370, s. 87. 
54 Gamla uppbördsförordningen (1945:896) benämns i det följande GUF. 
55 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 26 f. 
56 Se SOU 1952:1, s. 399. 
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särskilt arbetsgivarregister där fortlöpande redovisad skatt antecknades. Även 

straffbestämmelserna skärptes med införande av fängelse i straffskalan.57 Utifrån då gällande 

uppbördslagen var arbetsgivaren dels skyldig innehålla de anställdas källskatter samt dels 

betalningsansvarig till statsverket på förfallodatum.58 Särskilt ofta var det fåmansaktiebolag 

som drabbades av betalningssvårigheter. När dessa bolag försattes i konkurs gick statsverket 

helt miste om betalningen. Vid denna tid fanns visserligen straffbestämmelser som kunde 

medföra böter eller fängelse för den arbetsgivare som förfarit med uppsåt eller grov oaktsamhet 

genom sin underlåtenhet att betala. Tyvärr hade inte dessa preventiva bestämmelser tillräcklig 

förebyggande effekt. Högsta domstolen prövade några fall men konstaterade att det saknades 

lagstöd för att påföra individer personligt ekonomiskt ansvar.59 

I slutet av 1950-talet blev det allt vanligare att bedriva näringsverksamhet i form av bolag. 

Arbetsgivarna utgjordes därmed av juridiska personer och då ofta i form av aktiebolag.60 Till 

övervägande del hänförde de uppskattade skatteförlusterna till juridiska personer och då främst 

fåmansaktiebolagen, som uppstod genom att bolagen inte redovisade innehållen skatt.61 

Fåmansbolagen utmärkte sig då de ofta fortsatte sin verksamhet trots att likvidationsskyldighet 

uppstått på grund av bristande aktiekapital, enligt då gällande lag om aktiebolag (1944:705). 

Enligt förarbetena förekom även i andra verksamhetsgrenar underlåtenhet att redovisa och 

betala skatt. Det var dock sällsynt att ekonomiska föreningar och stiftelser underlät redovisa 

innehållen skatt.62 Bolagsmän var redan enligt då gällande lagstiftning ansvariga solidariskt 

med bolagen såsom för egen skuld beträffande innehållande skatt.63 

Regelverket har historiskt sin grund i att betalningsansvar endast kunde utkrävas om det var 

kopplat till skattebrott som dels hade begåtts inom ramen för bolaget och dels att straffansvar 

utkrävdes på brottet. Förutsättning för utkrävande av betalningsansvar krävde därför att 

bolagsföreträdare hade förfarit grovt vårdslöst avseende dennes skyldigheter i 

uppbördshänseende. Åklagare hade sedan att påvisa sådan subjektiv inställning samt yrka 

betalningsansvar som en tilläggssanktion till straffansvaret. Vid denna tidpunkt handlades 

ärendena inom ramen för allmän domstol.64  

                                                 
57 Se prop. 1953:100, s. 3 och s. 363 f. Se även SOU 1952:1, s. 254 ff. och s. 399 ff. 
58 Uppbördslagen (1953:273) benämns i det följande UBL. 
59 Löfgren, K, Fagerberg, K, Lagerstedt, A, Persson Österman, R, Svensson, B, PERSONLIGT ANSVAR – vid 

likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd, u. 6:1, Wolters Kluwer, 

Stockholm 2016, s. 106 samt rättsfallen NJA 1957 s. 757 och NJA 1957 s. 761. Högsta domstolen benämns i det 

följande HD.   
60 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 27. 
61 Se SOU 1965:23, s. 181 ff. och prop. 1967:130, s. 129 ff. 
62 Av 6 kap. 11 § lagen om (1987:667) om ekonomiska föreningar följer att styrelsen och verkställande direktören 

är ställföreträdare och av 1 och 2 kap. stiftelselagen (1994:1220) följer att styrelse och förvaltare är legala 

ställföreträdare. Med fåmansföretag avses, enligt huvudregeln 56 kap. 2 § 1 p. IL, aktiebolag där fyra eller färre 

delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer 

som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses enligt 56 kap. 5 § IL som en 

person. 
63 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 27 f. och s. 43. Se även SOU 

1965:23, s. 180 ff. 
64 Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, 

s. 527 f. 
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2.2.2 Historiskt betalningsansvar för källskatter – arbetsgivaren  

Den nya bestämmelsen som infördes i UBL (numera SFL) innebar att företrädare för den 

juridiska personen kunde bli personligt betalningsansvarig vid utebliven betalning av de 

anställdas källskatter. Regeln utformades utifrån den straffrättsliga bestämmelsen, vilket 

innebar att för personligt betalningsansvar krävdes uppsåt eller grov oaktsamhet från 

företrädaren vid utebliven betalning av källskatterna. Det infördes samtidigt en 

undantagsbestämmelse med möjlighet för företrädaren av bolaget att söka jämkning eller få 

skulden eftergiven om särskilda skäl förelåg. Tolkningen av begreppen uppsåtligen och 

oaktsamhet samt jämkningsmöjlighet, överlämnade lagstiftaren till rättstillämpningen. Praxis 

som följde därefter tolkade lagens bestämmelser tämligen strängt.65 

Det skatterättsliga företrädaransvaret i kapitel 59 SFL infördes år 1968. Syftet enligt motiven 

var att förhindra att juridiska personer, främst fåmansaktiebolag, medvetet utnyttjades för 

möjligheten till att det allmänna skulle minimeras risken stå för de kostnader bolagets 

verksamhet medförde.66 Uppbördsutredningen som tillsattes 1959 hade i uppdrag att överväga 

frågan om personligt betalningsansvar för bolagets ställföreträdare beträffande bolagets 

obetalda skatter. Utredningen lämnade två förslag. Det första gällde företrädaransvar för den 

som företrädde bolaget och som underlät redovisa innehållet skattebelopp genom uppsåt eller 

grov oaktsamhet. Det andra förslaget innebar att lokal skattemyndighet förutom länsstyrelsen 

fick rätt att förelägga vite i syfte att förmå arbetsgivare tillhandahålla bokföring m.m.67 Det har 

även påpekats i förarbetena att den personliga betalningsskyldigheten för bolagets företrädare 

torde ses som en påföljd för brott mot UF.68 Frågan vart det skatterättsliga företrädaransvaret 

egentligen hör hemma, civilrättsligt eller straffrättsligt skapade stor osäkerhet bland 

remissinstanserna vilket även framgår av remissvaren. Det nya företrädaransvaret uppfattades 

som ett helt nytt rättsinstitut, inte hemmahörande varken i civilrätt eller straffrätt.69 Beträffande 

företrädaransvaret infördes en ny bestämmelse 1968, 77 a § uppbördsförordningen, där 

företrädaransvaret reglerades i första stycket; 

”Har den som företräder arbetsgivare, som är juridisk person, verkställt skatteavdrag  

men uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala det innehållna beloppet i tid 

och ordning som i 77 § sägs, är han jämte arbetsgivaren betalningsskyldig för 

skattebeloppet. Betalningsskyldigheten må jämkas eller eftergivas  

när särskilda skäl föreligga.”70 

I och med ovan nya bestämmelse introducerades det skatterättsliga företrädaransvaret i det 

skatterättsliga regelverket. Bestämmelsen innebar en förskjutning av betalningsansvaret från 

arbetstagaren till arbetsgivaren. För staten innebar det även en praktisk förenkling beträffande 

indrivningsförfarandet och en minskad arbetsbelastning i jämförelse med tidigare lagstiftning. 

                                                 
65 Löfgren, K, Fagerberg, K, Lagerstedt, A, Persson Österman, R, Svensson, B, PERSONLIGT ANSVAR – vid 

likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd, u. 6:1, Wolters Kluwer, 

Stockholm 2016, s. 107. 
66 Se om syftena SOU 1965:23, s. 181. Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt 

företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, s. 527 f. 
67 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 28. Se även SOU 1965:23, s. 15 

och s. 170 ff, samt prop. 1967:130, s. 88 och s. 130. 
68 Se SOU 1965:23, s. 187. 
69 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 29, och prop. 1967:130, s. 91 ff. 
70 Uppbördsförordningen (1953:272) benämns i det följande UF. 
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När rubriken till UF ändrades genom SFS 1974:771 till Uppbördslag behöll ovan nya 

bestämmelse 74 a § sin reglering i författningen.71 

2.2.3 Historiskt betalningsansvar för bolagets samtliga skatter - skattekontot 

Under 90-talet uppmärksammades dels stort antal straffbestämmelser som var spridda i olika 

författningar beträffande ett och samma brottsliga förfarande, vilket medförde både 

lagkonkurrens och tillämpningsproblem. Olika utredningar tillsattes i syfte att göra en översyn 

av bestämmelserna både vad gällde skattebrott och skattebetalningar. Samtliga skattebrott kom 

därför att samlas i 6-7 §§ SkBrL.72 Samtidigt avkriminaliserades det tidigare betalbrottet i 81 § 

UBL då risken för företrädaransvar i 77 a § UBL m.fl. lagrum ansågs ha en generell avhållande 

verkan i det enskilda fallet. I slutet av 90-talet infördes skattebetalningslagen som dels ersatte 

tidigare lagar inom området och dels införde skattekonto hos Skatteverket för varje skatt- och 

avgiftsskyldig.73  Utgångspunkten med nya skattebetalningssystemet var att uppnå samordning, 

förenkling och ökad enhetlighet. Samtidigt infördes en generell betalningsskyldighet 

beträffande bolagets samtliga skatter och avgifter som ingick i skattebetalningssystemet, vilket 

medförde utökat företrädaransvar.74 Förändringen innebar även att de tidigare subjektiva 

förutsättningarna dolus och kvalificerad culpa omarbetades till objektiva rekvisit i 12 kap. 6 § 

SBL. I samband med reformen 1997 framfördes kritik från flera remissinstanser om farhågor 

för att det personliga betalningsansvaret för bolagets företrädare skärptes.75 Den nya 

bestämmelsen innebar även ansvar för den juridiska personens inkomstskatt då 

betalningsskyldigheten inkluderade all obetald skatt som ingick i skattekontosystemet. 

Tidpunkten för när det personliga betalningsansvaret kom att gälla reglerades i 12 kap. 10 § 

SBL till förfallodagar enligt bestämmelsen i 12 kap. 16 § SBL. I och med ytterligare 

reformering 2003 återinfördes de subjektiva rekvisiten i 12 kap. 6 § SBL i syfte att återställa 

rättsläget så som det såg ut innan reformeringen 1997 och SBL:s ikraftträdande.76  

2.2.4 Idag gällande betalningsansvar och dess tillämpning 

Idag gällande skatteförfarandelag trädde ikraft 1 januari 2012 och ersatte tidigare tre stora lagar 

inom skatteförfarandeområdet samt flera kompletterande lagar.77 Syftet med reformeringen var 

att skapa ett tydligare samt mer enhetligt och lättillämpat regelverk. Den administrativa 

arbetsbördan skulle minska för enskilda, företagare och för Skatteverket. Ovan nämnda 

bestämmelser i 12 kap. 6 § SBL flyttades över i stort sett oförändrade innehållsmässigt till 59 

kap. 12-15 §§ SFL. Däremot har tidigare bestämmelse om personligt betalningsansvar för 

företrädare i 12 kap. 6 § SBL brutits upp till två, nämligen 59 kap. 12 § SFL om underlåtelse 

                                                 
71 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 30. 
72 Se delbetänkandena SOU 1995:10 samt SOU 1994:87 och SOU 1995:12. 
73 Skattebetalningslagen (1997:483) benämns i det följande SBL. 
74 Se prop. 1996/97:100, del 1, s. 257 och 437 ff. 
75 Se prop. 1996/97:100, del 1, s. 441. 
76 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 31 f. och s. 40 och prop. 

2002/03:128, s. 23-28 och s. 51 f. 
77 De tre stora lagarna som slogs samman var SBL, Taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om 

självdeklarationer och kontrolluppgifter. Exempel på kompletterande lagar; betalningssäkringslagen (198:880), 

lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt. Bestämmelser om kassaregister, 

personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel togs in i SFL. 
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av anmälan om F-skatt samt 59 kap. 13 § om underlåtelse att betala in förfallen skatt eller 

avgift.78  

2.2.5 Vem kan träffas av företrädaransvaret – legal eller faktisk företrädare 

Det saknas definition i lagtexten till 59 kap. 12-15 §§ SFL vad företrädarbegreppet utgörs av.79  

Däremot framkommer det i praxis och i motiven till reglerna att både legala som faktiska 

företrädare omfattas. För att en person ska anses som bolagsföreträdare i skatterättslig mening 

är centralt i bedömningen om personen ifråga har ägarintresse, dominerande inflytande eller 

officiellt uppdrag i bolaget. Utomstående personer som har påverkat eller deltagit i skattebrott 

men som inte utgörs av varken legal eller faktisk företrädare för bolaget, faller därför utanför 

tillämpningsområdet enligt 59 kap. SFL.80 Förslag att införa legaldefinition har lagts fram i 

förarbetena men bemötts med kritik av remissinstanserna, då risk förelåg att en definition skulle 

kunna leda till antingen en begränsning eller utvidgning av företrädaransvaret i den 

skatterättsliga tillämpningen.81 För att träffas av företrädaransvaret krävs inte att personen är 

legal ställföreträdare utan ska istället ses i ljuset av lagstiftningens syfte, betalningsskyldighet 

för ställföreträdare som inte redan är personligt betalningsansvariga enligt gällande rätt.82 Med 

legal ställföreträdare avses den person som träffas av 8 kap. 35-36 §§ ABL som har rätt att 

företräda bolaget, dvs. styrelsen och den verkställande direktören. Styrelsesuppleant kan endast 

göras ansvarig om denne inträder i styrelsearbetet med hänvisning till praxis då 

styrelsesuppleanten hade haft bestämmande inflytande över bolagets ekonomi.83 

Frågan om vem som är den faktiske företrädaren i bolaget har tagits upp i flertalet fall i HD. 

Enligt Simon-Almendal behöver inte företrädaren vara verkställande direktör eller ingå i 

bolagets styrelse. Avgörande bedömning för att betraktas som ställföreträdare är huruvida 

personen har sådan maktposition i bolaget att kunna påverka förvaltningen av den juridiska 

personen.84 Även aktieägare har i praxis ålagts personligt betalningsansvar trots att denne inte 

ingick i styrelsen, med motivering att denne dels fattat beslut om skatter och dels hade kamerala 

ansvaret och oinskränkt förfoganderätt över bolagets medel.85 Simon-Almendal gör även en 

jämförelse med ett mål från Kammarrätten år 2008 som konstaterat att trots förekomst av en 

legal ställföreträdare hindrade inte det förekomst också av en faktisk företrädare.86 Det faktiska 

företrädaransvaret kan även stipuleras i fall då en icke formell företrädare har åtagit sig 

borgensansvar mot bolaget, som ansågs visa dennes väsentligt ekonomiska intresse av bolagets 

                                                 
78 En utökning av företrädaransvaret har skett genom 59 kap. 12 § SFL i jämförelse med 5 kap. 7 § SBL så till vida 

att det personliga betalningsansvaret för skatt för den som utfört ett arbete eller tjänst där F-skattsedel saknas 

förflyttats från utbetalaren till betalningsmottagaren. Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, 

Stockholm 2015, s. 36 f. 
79 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 49. 
80 Se NJA 2006 s. 390 där endast två av de sju åtalade ansågs utgöra företrädare för det aktuella bolaget.  Se även 

Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, s. 

533 f. och SOU 2002:8, s. 77 ff. 
81 Se prop. 2002/03:128, s. 24. 
82 Se SOU 1965:23, s. 182 och prop. 1967:130, s. 131. Exempelvis delägare i handelsbolag och enkla bolag som 

enligt lag ansvarar såsom för egen skuld. Det skatterättsliga företrädaransvaret i enlighet med 59 kap. SFL riktar 

sig därför främst till ställföreträdare för aktiebolag. 
83 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 43 och NJA 1985 s. 439 och 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 1987-07. 
84 Se prop. 2002/03:128, s. 24. 
85 Se NJA 1979 s. 555. 
86 Se Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 3836-07. 
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fortsatta verksamhet.87 Utöver bestämmanderätten i bolaget har företrädaransvaret sedan dess 

tillkomst varit nära kopplat till ägarintresset.88 Det kan konstateras utifrån bestämmelsernas 

syfte att företrädaransvaret diskuteras i ljuset av fåmansaktiebolagens speciella ställning. Det 

saknas dock stöd i motivuttalandena för att ansvaret måste kopplas till ägarintresse. Däremot 

framkommer med tydlighet att syftet med bestämmelserna var att komma åt de notoriskt 

försumliga arbetsgivarna och minska risken för att det allmänna skulle stå med kostnaden 

verksamheten medfört.89 Simon-Almendal sammanfattar den formella företrädaren som 

uppfyller bestämmelserna i ABL även om denne inte deltar bolagets förvaltning eller har någon 

insikt i verksamheten. Den faktiska företrädaren däremot är den som har makten och 

möjligheten att påverka förvaltningen i bolaget.90 I svensk rätt utgörs skatterättsligt aktiebolaget 

som skattesubjekt. Innan Skatteverket lämnar in ansökan om företrädaransvaren innebär 

officialprincipen att Skatteverket ska klarlägga omständigheter som talar både för och emot ett 

skatterättsligt företrädaransvar.91 

Enligt Entreprenörsutredningen är företrädare ett vitt begrepp som utöver samtliga 

styrelseledamöter även kan omfatta andra befattningshavare samt reella företrädare.92 Svenskt 

Näringsliv konstaterar också avsaknad av definition i SFL men att företrädare omfattar både 

legala och faktiska företrädare. Legala företrädare utgörs av styrelseledamot och verkställande 

direktör. Faktiska företrädare avser person som haft bestämmandeinflytande och väsentligt 

ekonomiskt intresse av bolaget och dess verksamhet.93 

Skatteverket har i en hemställan till regeringen i mars 2006 påtalat behov av lagändring för att 

utöka kretsen av ansvariga personer som kan träffas av företrädaransvaret. Idag omfattar 

begreppet personer som är att betrakta som företrädare. Enligt Skatteverket förekommer i den 

praktiska tillämpningen begrepp som legal företrädare och faktisk företrädare. Begreppen 

handlar om person som haft ägarintresse, officiellt uppdrag eller ett dominerande inflytande 

över den juridiska personen. Med hänvisning till praxis kom en person undan företrädaransvar 

då denne ansågs som utomstående. Skatteverket vill med lagändring få möjlighet kräva 

skadestånd av den som har dömts för skattebrott. Förslag lämnades med bestämmelse i 

skattebrottslagen som hänvisar till bestämmelserna i skadeståndslagen och att de även ska gälla 

i fråga om brott enligt denna lag.94 

2.2.6 Sammanfattning av skatterättsligt företrädaransvar 

För att det skatterättsliga företrädaransvaret ska komma ifråga förutsätts att skatt och avgifter 

har påförts en existerande juridisk person. På förekommen anledning av att personer satt i 

system och ägnat sig åt brottslig verksamhet, genom att under täckmantel företräda icke 

existerande ideell förening eller stiftelse och undkommit skattebrott, har det förespråkats om 

                                                 
87 Se RÅ 2008 ref. 75. 
88 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 44 ff. 
89 Se SOU 1965:23, s. 175 och 181. 
90 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 49 f. 
91 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 88. 
92 Se om företrädare i SOU 2016:72, Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, del 1, s. 132. 
93 Andersson, K, Nyquist, K, Hemställan om lagändringar – Förbättringar av rättssäkerhet och företagsklimat på 

skatteområdet, Svenskt Näringsliv, 2014-06-02.  
94 Se prop. 2010/11:165, s. 511, Skatteverket dnr. 131-63985-06/113 och NJA 2003 s. 390. Skattebrottslagen 

(1971:69) benämns i det följande SkBrL och Skadeståndslagen (1972:207) benämns i det följande SkL. 
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utökat solidariskt betalningsansvar. Det då personer som inte är företrädare för en juridisk 

person inte träffas av reglerna för skatterättsligt företrädaransvar.95 Kravet på förutsebarhet i 

enlighet med legalitetsprincipen innebär att den som inte träffas av företrädarbegreppet i 

enlighet med 59 kap. SFL heller inte ska kunna bli betalningsansvarig för skatt på annan 

skadeståndsrättslig grund. Skatterättslig legalitetsprincip är en central komponent som utgörs 

av den enskildes krav på förutsebarhet och rättssäkerhet genom kravet på föreskriftsbunden 

beskattning.96 Det fortsatta arbete kommer dock inte att fördjupa sig inom de delar som rör 

brottslig verksamhet. Det torde dock för läsaren vara intressant att inse det problematiska med 

vart gränsen för det skatterättsliga företrädaransvaret ska gå, solidariskt eller inte, för tredje 

person som medverkar till skattebrott.  

2.3 Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret 
Enligt en gammal uppfattning företräds den juridiska personen genom sina organ. Enligt 8 kap. 

35 § ABL företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma. Beslutande styrelse ansvarar 

enligt 8 kap. 4 § ABL för bolagets förvaltning. Den verkställande direktören ska enligt 8 kap. 

29 § ABL sköta den löpande förvaltningen utifrån styrelsens riktlinjer och anvisningar samt 

företräder bolaget i enlighet med 8 kap. 36 § ABL. Den löpande förvaltningen omfattar sådana 

åtgärder som med hänsyn till bolagets art och verksamhet är normalt förekommande.97 I 

följande avsnitt redovisas först översiktligt om delägares och styrelsens risk för personligt 

betalningsansvar utifrån aktiebolagslagen. Därefter redovisas risk för personligt 

betalningsansvar utifrån principen om ansvarsgenombrott som inte har stöd i lag men som enligt 

praxis kan tillämpas i rätten när andra vägar är uttömda.  

2.3.1 Principen om ansvarsfrihet och risk för personligt betalningsansvar 

Principen om delägares ansvarsfrihet för aktiebolagets skulder regleras i 1 kap. 3 § 1 st. ABL 

som stadgar att aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. 

Samma fundamentala regel har undantag i 1 kap. 3 § 2 st. ABL med hänvisning till 

ansvarsbestämmelser 25 kap. 19 § ABL, med bestämmelser för personligt betalningsansvar för 

aktieägare i samband med likvidationsskyldighet uppkommen på grund av kapitalbrist.  

Aktiebolagslagen reglerar i 25 kap. ABL aktiebolagens insolvensfrågor. Om mer än halva 

aktiekapitalet har förbrukats krävs det av företrädarna till bolaget att kontrollbalansräkning 

upprättas. Vid bedömningen av bolagets finansiella styrka kan tillgångarna värderas utifrån en 

marknadsmässig värdering. Krav föreligger även på extra bolagsstämma vilket säkerställer att 

aktieägarna blir informerade om situationen. Tiden som löper tills nästa kontrollbalansräkning 

ska framtas och som då måste visa på att aktiekapitalet är tryggat, rör sig om tid upp till åtta 

månader. Under denna tid har aktiebolaget möjlighet att se över sin verksamhet och skära ner 

på onödiga kostnader. Om styrelsen i ett aktiebolag inte skulle följa de krav som följer av 25 

kap. ABL kan styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.98 

                                                 
95 Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, 

s. 533 f, samt hänvisning till SOU 2009:58, s. 696 och prop. 2010/11:165, s. 515 f. 
96 Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, 

s. 547 f. 
97 Dotevall, R, AKTIEBOLAGSRÄTT – Fördjupning och komparativ belysning, u. 1:1, Norstedts, Stockholm 2015, 

s. 321 f., och se ovan avsnitt 1.2.3. 
98 Se SOU 2016:72, del 1, s. 134. 
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Livsdugliga företag ska enligt praxis vara medvetna om risken för det personliga 

betalningsansvaret när de agerar i gränslandet mot insolvens. Styrelsen har enligt 25 kap. 13 § 

ABL det handlingsdrivande ansvaret att ta fram en kontrollbalansräkning. Det förekommer 

dock att mindre aktiebolags ekonomiavdelning inte besitter tillräcklig kompetens att i tid 

upptäcka och inse behovet av att upprätta en kontrollbalansräkning föreligger. Styrelsen har 

dock möjlighet att undkomma personligt betalningsansvar under förutsättning att bolaget har 

tillgångar. Enligt 25 kap. 18 § 3 st. ABL kan styrelsen undkomma ansvar om den kan visa på 

den inte har varit försumlig. Enligt 25 kap. 18 § 4 st. ABL ska den som yrkar personligt 

betalningsansvar bevisa de omständigheter som förelåg vid nämnda tidpunkt då styrelsen skulle 

ha varit ansvarig för upprättandet av en kontrollbalansräkning. Den borgenär som yrkar 

ersättning utifrån 25 kap. 18 § ABL tar därmed viss risk med åtal i och med bevisbördan.99  

I Sverige är det sedvana att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet 

för tidigare redovisat verksamhetsår vid ordinarie årsstämma, vilket framgår av 7 kap. 11 § 1 

st. 3 p. ABL. Efter beslutad ansvarsfrihet föreligger svårighet för bolaget kräva skadestånd av 

styrelsen för tidigare redovisade och godkända transaktioner. Ansvarsfriheten enligt ovan 

bestämmelse inkluderar inte skadeståndsansvar gentemot tredje man utan endast relationen med 

bolaget. 

2.3.2 Styrelsens personliga betalningsansvar utifrån principen om ansvarsgenombrott 

Huvudregeln för delägare i ett aktiebolag är enligt 1 kap. 3 § ABL att de inte har något personligt 

ansvar för aktiebolagets förpliktelser. I mindre och medelstora ägarledda aktiebolag utgörs ofta 

styrelsen av bolagets delägare, vilket föranleder avsnittets rubrik att styrelsen eventuellt riskerar 

personligt betalningsansvar utifrån principen. Uppsatsen syfte och problemställning är främst 

kopplat till ett aktiebolags styrelse. Fråga om ansvarsgenombrott är ett oklart men omdiskuterat 

begrepp som kan användas när andra vägar är uttömda och har varit föremål i flera rättsliga 

avgöranden.100  

Exempel från praxis där en bank yrkade ersättning med grund om ansvarsgenombrott då 

kommunens kanslichef skriftligt hade lämnat en framtida avsiktsförklaring till banken om 

garantiutfästelse om borgen för en kreditgivning till en stiftelse. HD konstaterade att beslut ej 

hade fattats i kommunfullmäktig vilket banken varit medveten om vid den aktuella tidpunkten 

som krediten lämnades. Rätten tolkade därför kreditgivningen som en kreditrisk banken fick ta 

eget ansvar för.101 I ett annat färskare rättsfall dömde HD ansvarsgenombrott med grunden 

otillbörligt förfarande. Ett företag nyttjade bolagsformen aktiebolag, s.k. processbolag, för att 

driva ett skadeståndsärende som de senare förlorade. Bolaget försattes därefter i konkurs utan 

några tillgångar. Motparten som vann målet hade varit tvungna att svara på åtalet och åsamkats 

höga rättegångskostnader. Med principen om ansvarsgenombrott, då styrelsemedlemmarna inte 

velat medverka till att klargöra bolagets ägandeförhållande, fick motparten rätt kräva 

styrelseledamöterna solidariskt på personligt betalningsansvar.102   

                                                 
99 Se NJA 2006 s. 420. 
100 Löfgren, K, Fagerberg, K, Lagerstedt, A, Persson Österman, R, Svensson, B, PERSONLIGT ANSVAR – vid 

likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd, u. 6:1, Wolters Kluwer, 

Stockholm 2016, s. 24.  
101 Se NJA 1992 s. 375, s. 402. 
102 Se RH 2011:24 och NJA 2014 s. 877 om processbolag. 
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I förarbetena har ansvarsgenombrott omnämnts som förslag till ändringar i ABL i syfte stärka 

borgenärsskyddet i underkapitaliserade bolag, när det förekommit ett otillbörligt förfarande.103 

Betalningskommittén föreslog i betänkandet från 1987 om införande av en allmän regel om 

ansvarsgenombrott i ABL som skulle vara tillämplig både för delägare eller annan, med 

bestämmandeinflytande i bolaget. Ansvarsgrund då ett otillbörligt förfarande skett som 

missgynnat borgenärerna och orsakat att bolaget inte kunnat betala sina skulder.104 Förslagen 

har dock i lagstiftningsarbetena stannat vid att endast utgöra förslag. Aktiebolagskommittén 

fick uppdraget genom ett tilläggsdirektiv 1991 med uppgift utreda frågan vidare och avlämnade 

2001 sitt slutbetänkande om ny aktiebolagslag.105 Kommittén kom fram till att det inte fanns 

något större behov av att lagstiften en generell allmän regel om ansvarsgenombrott. Därtill 

beskrev kommittén visa svårigheter beträffande utformandet av rättssäkerheten i en sådan 

allmänt hållen ansvarsregel.106 

I praxis från 2014 fastslog HD att utöver alla kända omständigheter i tidigare fall som utlöst 

personligt betalningsansvar enligt ansvarsgenombrott ska en helhetsbedömning ske i det 

enskilda fallet. Enligt rätten bör även framgå ett uppenbart missbruk av bolagsformen 

aktiebolag utifrån hur bolagets verksamhet har bedrivits.107 

2.4 Företagsrekonstruktion och dess funktion  
Entreprenörsutredningen framhåller vikten av ett väl fungerande rekonstruktionsförfarande då 

det inte endast är samhällsekonomiskt motiverat utan även viktigt komplement till 

konkursinstitutet.108 I det följande redovisas de syften och ändamål ett 

rekonstruktionsförfarande avser. Förfarandet har främst två olika funktioner som ovan 

beskrivits, dels s.k. finansiell rekonstruktion och dels s.k. rekonstruktion i sak.109 I följande 

avsnitt redogörs möjlighet till ackordsförhandling som vanligtvis sker i samband med en 

finansiell rekonstruktion. Därtill redogörs rekonstruktörens uppgifter och dennes roll vid 

viktiga beslut under rekonstruktionsförfarandet. Avslutningsvis redogörs gäldenärens rådighet 

över sin verksamhet under rekonstruktionsförfarandet. 

2.4.1 Syfte och ändamål 

Ansökan om företagsrekonstruktion sker till tingsrätten enligt 1 kap. 1 § LFR av näringsidkare 

i syfte att rekonstruera sin verksamhet. Företagsrekonstruktion kan sökas av både borgenär eller 

gäldenär. Bifall till ansökan kräver enligt 2 kap. 6 § 3 st. LFR gäldenärens samtycke. 

Förfarandet kan tillämpas av såväl fysiska som juridiska personer som driver 

näringsverksamhet.110 Förfarandets syfte är att bolag med ekonomiska svårigheter ska erhålla 

andrum till åtgärder för att se över sin verksamhet att återfå lönsamhet. För bifall av ansökan 

krävs enligt 2 kap. 6 § 1 st. LFR att bolaget saknar förmåga betala sina förfallna skulder eller 

att sådan oförmåga väntas inom kort, s.k. illikviditet. Utifrån förarbetena ska rätten i sin 

bedömning inte endast se till graden av betalningsoförmåga utan snarare till bolagets möjlighet 

                                                 
103 Se SOU 1992:13, s. 88 med hänvisning till betalningsansvarskommitténs betänkande SOU 1987:59, s. 388. 
104 Se SOU 1987:59. 
105 Se Dir. 1991:89. 
106 Se SOU 2001:1. 
107 Se NJA 2014 s. 877, s. 887. 
108 Se SOU 2016:72, del 1, s. 134. 
109 Se ovan avsnitt 1.2.3. 
110 Se prop. 1995/96:5, s. 7 och s. 63. 
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att återfå lönsamhet i verksamheten.111 Enligt 2 kap. 6 § 2 st. LFR får beslut inte meddelas om 

det saknas skälig anledning anta att syftet med företagsrekonstruktion kan uppnås.  

2.4.2 Ackordsförhandling – ekonomisk skuldnedskrivning 

Vid ansökan om företagsrekonstruktion kan rätten efter begäran av gäldenär enligt 3 kap. 1 § 

LFR besluta om offentligt ackord, s.k. ekonomisk skuldnedsättning. Ett offentligt ackord 

beslutat i tingsrätten är enligt 3 kap. 8 § LFR bindande för alla borgenärer, kända som okända, 

som hade rätta delta i förhandlingen. I ackordsförhandlingen deltar endast enligt 3 kap. 3 § LFR 

de borgenärer vars fordringar uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. En 

ekonomisk uppgörelse kan även ske frivilligt, genom ett s.k. underhandsackord. Ansökan om 

offentligt ackord är därför en möjlighet för gäldenären att tilltvinga sig ekonomisk 

skuldnedskrivning när ett underhandsackord inte går att få till stånd.112 

Likabehandlingsprincipen vid ett offentligt ackord förutsätter att alla berörda borgenärer i 

enlighet med 3 kap. 2 § 2 st. LFR behandlas lika och att deras fordringar sätts ner 

proportionerligt utifrån deras fordringsanspråk i det fastställda ackordet. 

Det framgår av förarbetena att företag som behöver skuldnedskrivning som regel även har 

behov av rekonstruktion av verksamheten, om företaget vid ansökan om företagsrekonstruktion 

har avsikt leva vidare. Ett offentligt ackord är enligt förarbetena ett ”förfarande i förfarandet” 

med hänvisning till att offentligt ackord inte kan sökas enskilt. Begäran om ackordsförhandling 

kan ske antingen i samband med ansökan om företagsrekonstruktion eller under ett pågående 

ärende om företagsrekonstruktion.113 

2.4.3 Rekonstruktör 

Rätten ska vid beslut om rekonstruktion även enligt 2 kap. 10 § LFR utse en rekonstruktör. 

Under rekonstruktionsförfarandet enligt 1 kap. 2 § 1 st. LFR ska rekonstruktören dels undersöka 

om den verksamhet gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och dels undersöka om 

det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse, s.k. ackord, med 

sina borgenärer. Rekonstruktören ska utreda företagets verksamhet och gäldenärens 

ekonomiska ställning i samråd med gäldenären. Uppgiften förutsätter enligt 2 kap. 11 § LFR 

att rekonstruktören ska ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även 

ha borgenärernas förtroende och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Vid ansökan om 

företagsrekonstruktion ansöker gäldenären ofta, om inte samtidigt så inom kort, även offentligt 

ackord enligt 3 kap. 1 § LFR för skuldnedskrivning. Ett offentligt ackord innebär att 

borgenärsmajoriteten träffar en bindande ekonomisk uppgörelse med gäldenären där skulderna 

sätts ner med viss procentsats. Till skillnad från vid konkurs bibehåller gäldenären rådigheten 

över sin verksamhet vid företagsrekonstruktion. Enligt 2 kap. 14 § LFR är gäldenären skyldig 

inhämta samtycke från rekonstruktören och ge rekonstruktören de ekonomiska upplysning som 

är av betydelse för rekonstruktion av verksamheten. En företagsrekonstruktion kan sökas på tre 

månader enligt 4 kap. 8 § LFR och därefter förlängas med ytterligare tre månader till högst ett 

                                                 
111 Se prop. 1995/96:5, s. 60 f. 
112 Se prop. 1995/96:5, s. 115 och s. 204 ff. 
113 Se prop.1995/96:5, s. 115. 
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år, om inte ackordsförhandling har beslutats. Förfarandet upphör antingen genom beslut i 

tingsrätten eller att gäldenären försätts i konkurs.114 

2.4.4 Gäldenärens bibehållna rådighet 

Till skillnad mot i en konkurs har gäldenären kvar sin rådighet över verksamheten i en 

företagsrekonstruktion. Det sker ingen formell inskränkning beträffande gäldenärens rådighet 

över verksamhetens tillgångar. Försäljning, inköp och avtal fortgår men gäldenären är skyldig 

att löpande samråda med rekonstruktören, och ska i viktiga frågor inhämta samtycke från 

rekonstruktören. Gäldenären får inte enligt 2 kap. 15 § 1 st. 1 p. LFR utan rekonstruktörens 

samtycke betala skulder som uppkommit före beslut om företagsrekonstruktion och inte heller 

ställa säkerhet för sådana skulder. Enligt samma bestämmelse 2 p. får inte gäldenär ingå nya 

förpliktelser, och enligt 3 p. inte överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av 

väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet. Förfarandet kan pågå i tre månader och 

förlängas med ytterliga tre månader i taget till längst ett år. Den bibehållna rådighetens 

konsekvenser av ingångna avtal utan rekonstruktörens samtycke är civilrättsligt bindande vilket 

förtydligas i 2 kap. 15 § 2 st. LFR. Om gäldenären exempelvis skulle betala en skuld 

uppkommen innan ansökan om företagsrekonstruktion utan rekonstruktörens samtycke så 

inverkar det inte på rättshandlingens giltighet.115 Rekonstruktören kan begära om 

företagsrekonstruktionens upphörande enligt 4 kap. 7 § 1 st. 4 p. LFR om syftet med 

rekonstruktion inte kan antas bli uppnått. Gäldenären bör därför följa rekonstruktörens 

instruktioner inhämta samtycke från rekonstruktören i viktiga frågor. 

2.5 Sammanfattande kommentar 
Ändamålet med det skatterättsliga företrädaransvaret är att minska statens uppbördskostnader. 

Alltsedan ansvaret som från början av 1900-talet rörde den juridiska personens anställdas 

källskatter, till att idag gälla den juridiska personens samtliga skatter, har skattelagstiftningen 

reformerats vid flertalet tillfällen. Ändamålet torde vara uppenbart att krav på effektivitet och 

förenkling för inte minst staten har spelat stor roll speciellt i samband med införandet av 

skattekontot i slutet av 1990-talet.116 Vem som kan träffas av det skatterättsliga 

företrädaransvaret synes vara brett då det omtalas om både faktisk som legal företrädare som 

kan komma att omfattas av det personliga betalningsansvaret.117 Företagare som väljer att starta 

aktiebolag är väl medvetna om principen att aktieägare inte riskerar personligt betalningsansvar 

för bolagets skulder förutom aktiekapitalet. Principen omskrives i doktrin som en fundamental 

regel.118 Utöver styrelsens handlingsplikt vid fara för insolvens och likvidationsplikt i 25 kap. 

ABL finns även principen om ansvarsgenombrott för rätten att tillgå när alla andra vägar är 

uttömda.119  

Lagen om företagsrekonstruktion har som tidigare nämnts inte tillämpats i den utsträckning 

som var tänkt.120 Regeringen har uppmärksammat vikten av att erbjuda svenska näringslivet 

                                                 
114 Se prop. 1995/96:5, s. 115 och s. 204 ff. om offentligt ackord och se s. 80 och s. 189 om gäldenärens skyldigheter 

och fortsatta rådighet över sina tillgångar.  
115 Se prop. 1995/96:5, s. 189. 
116 Se ovan avsnitt 2.2 ff. 
117 Se ovan avsnitt 2.2.5. 
118 Se ovan avsnitt 2.3.1. 
119 Se ovan avsnitt 2.3.2. 
120 Se ovan avsnitt 1.2.2. 
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möjligheter för tillväxt och innovation.121 Följande kapitel tre redovisar valda delar ur 

Entreprenörsutredningen som Näringsdepartementet presenterade hösten 2016 vilka belyser 

vikten av att regelverket för entreprenörskapet bör ses över i syfte att främja entreprenörskapet. 

Därtill redovisas även synpunkter från några av remissinstanserna beträffande vikten av att 

frågan om det skatterättsliga företrädaransvaret behöver utredas vidare. 

 

                                                 
121 Se ovan avsnitt 1.2.3. 
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3 Entreprenörsutredningen 
3.1 Inledning 
Kapitlet utgår från vissa delar ur Entreprenörsutredningen med hänvisning till förevarande 

uppsats syfte och är i det följande upplagt i tre delar. Första delen redovisar översiktligt 

utredningens uppdrag, dess omfattning samt utredningens kritik och förslag. Andra delen 

redogör viss kritik och synpunkter på Entreprenörsutredningen utifrån några av de inkomna 

remissvaren. Avslutande del tre avslutar tredje kapitlet med sammanfattande kommentarer för 

avstamp till följande kapitel fyra. 

3.2 Utredningens uppdrag  
För att långsiktigt säkra det svenska näringslivets utveckling och tillväxt erhöll 

Näringsdepartementet i uppgift göra en översyn av såväl innovations- och 

entreprenörsskapsfrämjande insatser som regelverk. Enligt regeringsbeslutet för uppdraget är 

ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv grunden för både jobbskapande och tillväxt.122 

Även Entreprenörsutredningen konstaterar att uppdraget är brett. Uppdraget innebär att 

identifiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, som ska utveckla och 

förbättra innovations- och entreprenörsklimatet för svenska företag.123  

3.2.1 Skatteområdet exkluderat i utredningen  

Resultatet, den s.k. Entreprenörsutredningen, presenterades i oktober 2016 och omfattar i stort 

sett samtliga policyområden förutom skatter som exkluderats i uppdraget.124 Utredningen 

lämnar heller inga konkreta förslag beträffande skatteområdet men konstaterar att skatter som 

berör entreprenörer och innovatörer ligger relativt högt i Sverige, undantaget bolagsskatten. En 

generell rekommendation riktas därför till regeringen att inrätta ett oberoende, högkompetent, 

rådgivande organ som kontinuerligt gör översikter av de svenska ramvillkoren i ett 

internationellt sammanhang.125 Utredningen konstaterar att den svenska lagstiftningen i flera 

fall är mindre gäldenärsvänlig än i våra grannländer.126  

Det tidigare betänkandet ”Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag” innehöll en 

förlängd tidsfrist på en månad.127 Avsikten med tidsfristen var att företrädare för en juridisk 

person skulle få andrum att vidta åtgärder efter att skatterna förfallit. Tidsfristen skulle även ha 

kunnat kombineras enligt förslaget att Skatteverket skulle få i uppdrag att skicka ut information 

till samtliga företrädare om konsekvenser utifall skatterna inte betalades. Företrädarna skulle 

då få tid att vidta andra åtgärder, exempelvis genom att ansöka om företagsrekonstruktion eller 

att ansöka om konkurs.128 

I direktivet till Entreprenörsutredningen ingick översyn av lagstiftningen kring 

företagsrekonstruktion för att ge en andra chans till fler företagare komma tillbaka till 

lönsamhet. Utredningen belyser att möjligheten till en andra chans inte endast påverkas av 

                                                 
122 Se Dir. 2015:10, sammanfattning, s. 1 ff. 
123 Se SOU 2016:72, uppdraget, s. 17 f. 
124 Se Dir. 2015:10, s. 7. 
125 Se SOU 2016:72, uppdraget, s. 17 och s. 23 f. 
126 Se SOU 2016:72, del 1, s. 132. 
127 Se SOU 2010:2, sammanfattning, s. 30. 
128 Se SOU 2016:72, del 1, s. 135. 
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lagstiftningen om företagsrekonstruktion. Andra faktorer lyfts fram och en av dessa är det s.k. 

företrädaransvaret och utredningen föreslår att det skatterättsliga företrädaransvaret ska 

utredas.129 

3.2.2 Entreprenörens roll 

Entreprenören anses enligt Entreprenörsutredningen vara kritiskt viktig i värdeskapande 

ekonomiska processer och ses som motorn i en ekonomisk utveckling. Utredningen definierar 

entreprenör enligt följande; 

”Entreprenörer är ekonomins förändringsagenter och bidrar till förnyelse och dynamik 

oavsett var de verkar. Avser entreprenörskapet en nyetablering tar entreprenören risken 

för verksamheten och ansvarar också för resultatet av verksamheten.”130 

Entreprenörsutredningen beskriver att idé möjliggörs och materialiseras genom nytt eller 

växande företag i mötet mellan individ eller idé och de institutionella förutsättningarna som 

lagar, regelverk och normer.131 I litteraturen brukar entreprenörskap refereras som levebröds- 

eller nödvändighetsföretagare och dessa mindre företag faller därför utanför 

Entreprenörsutredningens analys.132 Begränsningen av entreprenörskapet ligger i linje med 

förevarande uppsats vars syfte har avgränsats till bolag som har stöd i ABL.133  

3.2.3 Högre beviskrav vid tillämpningen av företagsrekonstruktion 

Statistiken visar att tre fjärdedelar av inledda rekonstruktioner misslyckas och endast 20 procent 

av rekonstruktionerna upphör senast vid borgenärssammanträdet. Kraven för att ansöka om 

företagsrekonstruktion har idag lågt ställda beviskrav. Enligt 2 kap. 6 § 2 st. LFR får beslut om 

företagsrekonstruktion inte meddelas, om det saknas skälig anledning att anta att syftet med 

företagsrekonstruktionen kan uppnås. Rätten ska vid tillämpning av regeln göra en prognos 

huruvida syftet kan uppnås eller inte. Enligt förarbetena räcker det för att ansökan ska bifallas 

om det inte saknas anledning anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.134 

Anledningen till att få företag ansöker om företagsrekonstruktion är enligt utredningen att 

förtroendet för förfarandet är lågt ställda både bland borgenärer och gäldenärer. Utredningen 

presenterar förslag på utförligare beskrivning av gäldenärens verksamhet och en 

likviditetsbudget för tiden ansökan gäller, alltså de tre första månaderna av 

företagsrekonstruktionen. Med högre beviskrav stoppas de företag i ansökningsprocessen som 

saknar förutsättning att lyckas med en rekonstruktion i tid. Med ett bättre beslutsunderlag 

beträffande företagets likviditet minskar även risken för att det skatterättsliga företrädaransvaret 

aktualiseras under förfarandet. Ersättning till rekonstruktören regleras i allmän förmånsrätt 10 

§ 2 st. förmånsrättslagen (1970:979) om arvode till förordnad rekonstruktör.135 Med det följer 

att de kostnader rekonstruktören har för tiden innan ansökan om företagsrekonstruktion 

(teoretiskt) som fått avslag, riskerar svårighet med att erhålla ersättning i en efterföljande 

                                                 
129 Se SOU 2016:72, s. 24. 
130 Se om definition av entreprenören i SOU 2016:72, del 1, s. 42. 
131 Se om entreprenören i SOU 2016:72, del 1, s. 35 f. 
132 Se om entreprenören i SOU 2016:72, del 1, s. 43. 
133 Se ovan avsnitt 1.5. 
134 Se prop. 1995/96:5, s. 180. 
135 Se SOU 2016:72, del 1, s. 328. 
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konkurs. Trots den eventuella negativa verkan högre beviskrav skulle få är utredningens 

bedömning att antalet företagsrekonstruktioner med förslaget kommer att öka.136  

3.2.4 Företrädaransvaret bromsar möjligheten att tillsätta nya styrelsemedlemmar 

Entreprenörsutredningen belyser att företrädaransvaret kräver att företrädare har agerat 

uppsåtligen eller har uppvisat grov oaktsamhet men att denna tolkning i praxis varit sträng.137 

Om bolaget inte har ansökt om företagsrekonstruktion eller konkurs senast på förfallodagen för 

skatteinbetalningen, anses det föreligga grund för att företrädaransvaret ska inträda. Ansvaret 

är i princip solidariskt av vilket följer att skatteverket kan välja vilka företrädare de vill vända 

sina krav till. Skatteverket har i och med företrädaransvaret en särställning bland borgenärerna 

när det gäller att få betalt för fordringar då övriga skulder i ett aktiebolag inte kopplas till 

personligt betalningsansvar för företrädarna.138 

För mindre företag med tillväxtambitioner men som hamnat i ekonomiskt trångmål föreligger 

svårigheter med styrelserekryteringar. Företag som har ambition att växa behöver kompetens 

och ett större nätverk vilket ofta följer av kompetenta styrelsemedlemmar. Framgångsrika 

företagare har uppgett att de på grund av företrädaransvaret inte går in som externa 

styrelsemedlemmar i mindre företag. Företrädaransvaret minskar därmed möjligheten för 

företagare till en andra chans. Den stränga tolkningen i praxis av grov oaktsamhet har lett till 

att bolag i ekonomiskt trångmål hamnar i en finansiell stress. Det blir bråttom med att skära ner 

kostnader eller kanske ansöka om konkurs alternativt företagsrekonstruktion.139 

3.3 Remissvar till Entreprenörsutredningen 
Det har inkommit ca 140 remissvar från tillfrågade remissinstanser som finns att tillgå på 

Regeringens hemsida. Uppdraget till Entreprenörsutredningen var brett och de olika 

remissvaren speglar följaktligen remissinstansernas olika intressen i valda delar av utredningen. 

Entreprenörsutredningen är oerhört omfattande och jag påminner därför om förevarande 

uppsats avgränsning genom sitt syfte, det skatterättsliga företrädaransvaret i ljuset av en 

företagsrekonstruktion. Då Svenskt Näringsliv dels genom flertalet publikationer har kritiserat 

det skatterättsliga företrädaransvaret och dels som företrädare för svenskt näringsliv är deras 

svar på utredningen av stort intresse. Utredningen belyser vikten av nya och växande företag 

som kritiskt viktiga i en ekonomisk utveckling, varför även remissvaret från småföretagarnas 

riksförbund är av intresse. För att inte redogörelsen av utredningen ska bli för snedvriden har 

jag även valt att ta med och redogöra remissvaret från Skatteverket.140 

3.3.1 Skatteverket 

Skatteverket anser att delar av utredningen beträffande det skatterättsliga företrädaransvaret 

inte är korrekt beskrivet. Enligt Skatteverket ska underlåtenhet att betala skatt styrkas i varje 

enskilt fall att det skett med uppsåt eller på grund av grov oaktsamhet och fastställs alltid efter 

en domstolsprövning. Att företrädaransvaret skulle träda in för att betalningsansvarig är en dag 

sen med en konkursansökan är inte ensamt grundande. Oftast har de flesta bolag som blir 

                                                 
136 Se SOU 2016:72, del 1, s. 328. 
137 Tyvärr framgår inte ur utredningen hänvisning till exemplifierande praxis som påståendet vilar på. 
138 Se SOU 2016:72, del 1, s. 132. 
139 Se SOU 2016:72, del 1, s. 133. 
140 Se om remissvar till SOU 2016:72, http://www.regeringen.se/remisser/2016/11/remiss-av-betankande-

entreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672/. 

http://www.regeringen.se/remisser/2016/11/remiss-av-betankande-entreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672/
http://www.regeringen.se/remisser/2016/11/remiss-av-betankande-entreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672/
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föremål för företrädaransvaret misskött skatteinbetalningar under en längre tid. Att Skatteverket 

skulle ansöka om företrädaransvar vid enstaka betalningsunderlåtelse förekommer men är 

sällsynt.141  

Kritik riktas även till utredningen beträffande påståendet att företrädaransvaret skulle vara ett 

hinder för företagare att starta ny verksamhet. Det skatterättsliga företrädaransvaret 

preskriberas efter fem år till skillnad mot det personliga betalningsansvaret enligt ABL och 

personlig borgen som i teorin aldrig preskriberas. Därtill belyser Skatteverket att utredningen 

inte presenterar något underlag för sitt påstående att företrädaransvaret skulle vara ett hinder på 

företagandet i Sverige.142 

Ytterligare kritik riktas mot påståendet att det finns några personer enligt 

Entreprenörsutredningen som uppgett att reglerna om företrädaransvaret skulle utgöra 

svårigheter vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar. Kritiken främst då utredningen inte valt 

att analysera och presentera dessa uppgifter och hur de påverkar förutsättningarna för 

entreprenörskapet i Sverige. Skatteverket hänvisar till en annan utredning som gjorts av Svenskt 

Näringsliv som talar mot att det skulle finnas en sådan attityd och att det av den framgår att 

företrädare har bristfälliga kunskaper om företrädaransvaret.143 Om så är borde det enligt 

Skatteverket inte vara företrädaransvaret i sig utan den bristande information om risk för 

personligt betalningsansvar för skatter och avgifter som utgör hinder för att rekrytera 

styrelseledamot.144 

3.3.2 Svenskt Näringsliv 

Enligt Svenskt Näringsliv är skattemiljön ett av de fundamentala ramvillkoren för 

entreprenörskap och finner det olyckligt att Entreprenörsutredningen inte gavs möjlighet utreda 

skatteområdet. Svenskt Näringsliv anser att det skatterättsliga företrädaransvaret förvårar 

styrelserekryteringar och förhindrar företagens möjlighet till en andra chans. Svenskt 

Näringsliv föreslår därför att en utredning ska tillsättas om det skatterättsliga 

företrädaransvaret.145 

Det skatterättsliga företrädaransvaret utgör ett stort hinder och är direkt skadligt för 

näringslivet. Enligt Svenskt Näringsliv är det många företagare som kommer i kläm på grund 

av dagens lagstiftning. Företrädare som gjorts personligt ekonomiskt betalningsansvariga efter 

försök att rädda sina företag och sina anställdas försörjning. Företrädare utan egenintresse i 

bolaget men som i sin roll som styrelsemedlem blivit personligt betalningsansvarig för bolagets 

skatteskulder. Enligt Svenskt Näringsliv är det skatterättsliga företrädaransvaret direkt 

                                                 
141 Skatteverkets remissvar m.m., dnr. 481634-16/112, om skatteverkets synpunkter på SOU 2016:72, se ovan 

avsnitt 3.2.1. 
142 Skatteverkets remissvar m.m., dnr. 481634-16/112, om skatteverkets synpunkter på SOU 2016:72, se ovan 

avsnitt 3.2.1. 
143 Svenskt Näringsliv, Det skatterättsliga företrädaransvaret – fiskal gräddfil utan legitimitet?, oktober 2013, s. 

47-50. 
144 Skatteverkets remissvar m.m., dnr. 481634-16/112, om skatteverkets synpunkter på SOU 2016:72, se ovan 

avsnitt 3.2.1. 
145 Svenskt Näringslivs remissvar, dnr. 214/2016, s. 1 och s. 6. 
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konkursdrivande och står i direkt strid med syftet bakom de aktiebolagsrättsliga 

ansvarsreglerna.146  

Svenskt Näringsliv menar att i gällande rätt sker en strikt och förenklad rättstillämpning 

avseende de subjektiva rekvisiten som inte är acceptabel. Efter genomgång av praxis utan att 

närmare ange vilka menar Svenskt Näringsliv att den enda grunden för att träffas av det 

skatterättsliga betalningsansvaret är just att förfallodagen passerat. Andra grunder som att 

företrädaren varit grov oaktsam eller förfarit vårdslöst läggs sällan den utpekade företrädaren 

till last. För att undkomma det skatterättsliga företrädaransvaret hänvisar Svenskt Näringsliv 

till praxis att det krävs att företaget senast på förfallodagen har vidtagit verksamma åtgärder för 

avveckling av företagets skulder. Exempel på verksamma åtgärder är konkurs eller 

rekonstruktion. Även skatter som förfaller under en pågående rekonstruktion kan enligt Svenskt 

Näringsliv komma omfattas av det personliga betalningsansvaret efter att rådrumsfristen har 

passerat.147  

Strängheten i regelverket kan enligt Svenskt Näringsliv leda till att många företag avvecklas i 

onödan utan något reellt försök att vända verksamheten. En snabb avveckling i syfte att undvika 

det skatterättsliga företrädaransvaret skulle även kunna stå i strid mot borgenärsskyddsreglerna 

i ABL. Uppfattningen menar Svenskt Näringsliv är att Skatteverket med det skatterättsliga 

företrädaransvaret har en särställning gentemot bolagets övriga borgenärer som kan påverka 

likabehandlingsprincipen negativt. Av proportionalitetsprincipen följer enligt Svenskt 

Näringsliv att; 

”beslut bara får fattas 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. Med det 

menas att det ska finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan fördelarna för det 

allmänna och nackdelarna med åtgärderna för den enskilde.”148 

Proportionalitetsprincipen som är en allmän rättsgrundsats och som gäller även utan särskilt 

lagstöd har enligt Svenskt Näringsliv även kodifierats i SFL.149  

3.3.3 Småföretagarnas riksförbund 

Småföretagarnas riksförbund uppmärksammar att Entreprenörsutredningens förslag synes utgå 

från större företag i storstadsregionerna. Förbundet anför att entreprenörers innovation 

vanligtvis startar i riktigt små företag och då inte sällan i gles- eller landsbygd. Även 

Småföretagarnas riksförbund styrker Entreprenörsutredningens förslag om utredning av det 

skatterättsliga företrädaransvaret. Enligt förbundet är det olyckligt att utredningen inte 

omfattade skatter då dessa enligt förbundet anses vara det viktigaste ramvillkoret som omgärdar 

entreprenörskap.150 

Småföretagarnas riksförbund anser att viss diskrepans föreligger mellan 

Entreprenörsutredningens förslag och definitioner av entreprenörskap. Entreprenören tar risker 

                                                 
146 Svenskt Näringslivs remissvar, dnr. 214/2016, s. 7. 
147 Svenskt Näringslivs remissvar, dnr. 214/2016, s. 7. 
148 Svenskt Näringslivs remissvar, dnr. 214/2016, s. 8 f. 
149 Svenskt Näringslivs remissvar, dnr. 214/2016, s. 8 f. På vilket vis proportionalitetsprincipen har kodifierats i 

SFL framgår tyvärr inte av remissvaret. 
150 Småföretagarnas riksförbunds remissvar, s. 1 f. 
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med sin verksamhet och är den som ansvarar för verksamhetens resultat. Utredningen har enligt 

förbundet lagt ner stor koppling till utbildningsväsendet och forskning men Småföretagarnas 

riksförbund anser att entreprenören sällan är varken uppfinnare eller forskare. Småföretagarnas 

riksförbund ifrågasätter därför om utredningen har underskattat rollen små och nystartade 

företag innehar vid innovation då förbundet anser att innovationer sällan härrör från 

forskning.151 

Enligt Småföretagarnas riksförbund är trenden att intresset för att driva företag i Sverige har 

minskat. Skattemiljön är enligt förbundet det sannolikt viktigaste ramvillkoret som omgärdar 

entreprenörskap och påverkar entreprenör i valet mellan riskfyllt entreprenörskap och 

lönearbete. Små och nystartade företag har extra svårt enligt förbundet att rekrytera kompetenta 

styrelseledamöter och reglerna för personligt betalningsansvar synes vara strängare i Sverige 

än i våra grannländer. Antalet företagsrekonstruktioner kanske inte blir fler enligt förbundet om 

regelverket ändras då flertalet svenska företagare inte är högt juridiskt skolade. Förbundet anser 

att för att fler företagare ska ansöka om företagsrekonstruktion krävs mer information och regler 

som är anpassade och inte för byråkratiska. Småföretagarnas riksförbund styrker 

Entreprenörsutredningens förslag om utredning av det skatterättsliga företrädaransvaret.152 

3.4 Sammanfattande kommentarer 
Bakgrunden till det skatterättsliga företrädaransvarets uppkomst var under 1950-talet då det 

uppdagades missbruk av bolagsföreträdare för främst fåmansbolag. Det genom att inte betala 

in skatter och avgifter för att sedan försätta bolaget i konkurs till följd att det allmänna fick stå 

kostnaden för den förlorande uppbördsskatten. Dåvarande skattelagstiftning kom sedan att i 

olika omgångar att reformeras i syfte att minimera risken för att det allmänna skulle stå för 

kostnaden av undanhållna skatter och avgifter.153 Syftet med skattereformen år 1997 då 

skattekonto infördes för varje skatt- och avgiftsskyldig hos Skatteverket var att uppnå 

samordning, förenkling och ökad enhetlighet. Samtidigt med reformen infördes en generell 

betalningsskyldighet vilket medförde ett utökat skatterättsligt företrädaransvar.154 Utifrån 

principen om att delägare i aktiebolag inte ansvarar personligen för den juridiska personens 

skatter jämför Simon-Almendal det skatterättsliga företrädaransvaret med en form av 

ansvarsgenombrott för skatter. Stark kritik riktas mot det skatterättsliga företrädaransvaret inte 

bara från ovan remissinstanser och Entreprenörsutredningen utan även från Simon-

Almendal.155 Svenskt Näringsliv har en poäng i att förtydliga proportionalitetsprincipen 

betydelse beträffande det skatterättsliga företrädaransvaret. Det i ljuset av påståendet att 

rättstillämpningen av de subjektiva rekvisiten i bestämmelsen om det skatterättsliga 

företrädaransvaret tillämpas både strikt och förenklat av rätten.156 

Skatteverkets anser delar av Entreprenörsutredningen inte vara korrekt beskrivet. Därtill svarar 

Skatteverket med att utredningen inte presenterar underlag för sitt påstående om att det 

                                                 
151 Småföretagarnas riksförbunds remissvar, s. 2. 
152 Småföretagarnas riksförbunds remissvar, s. 3 f. 
153 Se ovan kapitel 2.2. 
154 Se ovan avsnitt 2.2.3. 
155 Simon-Almendal, T, Företrädaransvar, u. 1:1, Nordstedts, Stockholm 2015, s. 41. Se ovan avsnitt 2.3.1 om 

principen om delägares ansvarsfrihet och om ansvarsgenombrott ovan avsnitt 2.3.2. Se ovan avsnitt 2.2.5 om vem 

som kan träffas av det skatterättsliga företrädaransvaret. 
156 Se ovan avsnitt 3.3.1. 
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skatterättsliga företrädaransvaret skulle kunna utgöra hinder för en lyckad 

företagsrekonstruktion. Detsamma gäller påstående om att det skatterättsliga företrädaransvaret 

skulle utgöra hinder för rekrytering av nya styrelseledamöter.157 Småföretagarnas riksförbund 

ifrågasätter utredningens definition av entreprenörskap och vilka företag som omfattas, små och 

mindre eller stora företag. Förbundet ifrågasätter också om utredningen har förstått vart främst 

innovation sker, hos de små eller stora företagen, då förbundet menar det främst sker hos de 

små och nystartade företagen. Även Småföretagarnas riksförbund styrker 

Entreprenörsutredningens förslag om utredning av det skatterättsliga företrädaransvaret då det 

försvårar exempelvis styrelserekryteringar till innovativa och nystartade företag.158  

För att förstå ovan kritik föreligger behov att undersöka hur rätten tillämpar rekvisiten för det 

skatterättsliga företrädaransvaret. Skatteverket är den myndighet som ansöker om 

företrädaransvaret i förvaltningsrätten. Nästa kapitel kommer därför redovisa hur 

förvaltningsrätten i Karlstad har tillämpat rekvisiten i domar under perioden januari 2016 till 

mars 2017.  

 

                                                 
157 Se ovan avsnitt 3.3.1. 
158 Se ovan avsnitt 3.3.3. 
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4 Det skatterättsliga företrädaransvaret i rättstillämpningen  
4.1 Inledning 
Kapitel fyra är uppdelat i tre delar. Första omfattande delen redovisar förvaltningsrättens 

ställningstagande av Skatteverkets ansökningar om företrädaransvar. Dels vem som kan träffas 

av företrädaransvaret och dels på vilka grunder. Del två redovisar ett rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen där Skatteverket ansökte om företrädansvar beträffade ett företag som 

efter avslutat rekonstruktionsförfarande försatts i konkurs. Sista delen avslutar kapitlet med 

sammanfattande kommentarer för avstamp till följande kapitel fem. 

4.2 En översyn av domslut från Förvaltningsrätten i Karlstad  
Med anledning ovan anfört beträffande det skatterättsliga företrädaransvaret föreligger behov 

att redovisa hur domstolen faktiskt tillämpar betalningsskyldigheten i enlighet med 59 kap. 12-

14 §§ SFL, samt möjligheten till befrielse från företrädaransvar enligt 59 kap. 15 § SFL. I nedan 

följande avsnitt redovisas materiel från tio domar under perioden 2016 till och med mars 2017 

meddelade av Förvaltningsrätten i Karlstad som rör företrädaransvar. Samtliga bolag hade vid 

beslut om företrädaransvar försatts i konkurs. Ett av målen avser ett utländskt bolag som idag 

fortfarande är aktivt. Materialet utgör en begränsad del av riket men kan likväl ses som en 

fingervisning av rättstillämpningen. Enligt 59 kap. 16 § SFL beslutar FR om företrädaransvar 

på ansökan av Skatteverket.159  

4.2.1 Företrädaransvar och tidpunkt för uppkomst av skatteskuld 

Utifrån rättsfallen under förevarande period har FR i samtliga fall utgått från företrädare som i 

Bolagsregistret varit registrerad styrelseledamot och registrerad med rätt att teckna bolaget, vid 

den tidpunkt skatteskuld förfallit.160 Förutsättningar för att åläggas företrädaransvar är då 

företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit betala förfallen skatteskuld enligt 

59 kap. 13 § SFL.161 För att riskera företrädaransvar krävs enligt rätten att företrädaren dels har 

varit företrädare vid den tidpunkt skatt och avgifter förföll till betalning och dels att det 

föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet genom underlåtelse av betalning av skulden.162 

Företrädaransvar kan även åläggas företrädare av utländska bolag. Rätten har i ett mål hänvisat 

till äldre praxis från 1998 som uttalat sig om den då gällande bestämmelsen motsvarande den 

idag gällande 59 kap. 13 § SFL, att solidariskt betalningsansvar var tillämpligt på företrädare 

för juridiska personer. Under tiden skatterna förföll var företrädaren registrerad styrelseledamot 

enligt den finska Patent- och registerstyrelsen och därmed legal företrädare i bolaget. Rätten 

konstaterade även företrädaren under tid efter det han avregistrerats som styrelseledamot 

fortsatte med sitt uppdrag i bolaget som faktiskt företrädare.163 

                                                 
159 Förvaltningsrätten benämns i det följande FR. De domar från FR i Karlstad som följande avsnitt i kapitel 4.2 

rör är följande mål nr.; 3662-15, 4297-15, 3266-15, 4331-15, 4332-15, 1532-16, 2305-16, 1946-16, 4582-15, 3967-

16, 3662-15, 4297-15, 4332-15 och 4582-15 (utländskt bolag se nedan avsnitt 4.2.5). 
160 Registrerad ledamot för bolag i Bolagsverket kan även läsas legal ställföreträdare för bolaget. 
161 Se FR i Karlstad, mål nr. 3662-15. 
162 Se FR i Karlstad, mål nr. 1946-16. 
163 Se FR i Karlstad, mål nr. 4582-15 och NJA 1998 s. 44 om solidariskt betalningsansvars tillämplighet även på 

företrädare för utländsk juridisk person. 
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Skatteverket hade i ett av målen yrkat företrädaransvar för period som löpte både före och efter 

det att bolaget försatts i konkurs.164 I det aktuella fallet hade företaget försatts i konkurs och FR 

korrigerade därför yrkat krav och justerade ned beloppet då styrelseledamot inte kan åläggas 

företrädaransvar efter det att bolaget försatts i konkurs.165  

I mål där skatteskulden från början var av betydligt högre belopp, har beloppet justerats ned av 

Skatteverket vid den muntliga förhandlingen i FR. Det framgår inte av vilka skäl skulden 

justerats ned. Bolaget är idag fortfarande aktivt.166 

4.2.2 Uppsåt och grov oaktsamhet 

Uppsåt anses enligt FR föreligga när betalning av skatteskuld underlåtits trots att det på 

skuldens förfallodatum funnits tillgängliga medel hos bolaget för betalning av skulden.167 

Enligt FR i förevarande mål är utgångspunkten vid bedömningen grov oaktsamhet frågan om 

bolagets företrädare har bedömt bolagets ekonomiska situation fortlöpande enligt 8 kap. 4 § 

ABL. Bolagets företrädare ska se till att bolagets organisation och den fortlöpande 

förvaltningen samt ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt rätten 

ska företrädare ha vidtagit verksamma och effektiva åtgärder i syfte att avveckla bolagets 

skulder före förfallodagen i syfte att ta till vara samtliga borgenärernas intresse. Exempel på 

åtgärder som konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller betalningsinställelse. FR 

fastslår att när nämnda åtgärder inte skett och bolaget istället valt att fortsätta verksamheten, 

trots vetskap om påtaglig risk för att inte kunna betala sina skulder, anses företrädaren ha 

handlat grovt oaktsamt.168 I fall då FR kan konstatera att det saknas information i det enskilda 

målet om företrädaren har vidtagit åtgärder för att åstadkomma en formell avveckling av 

bolaget har även den bristande information ansetts utgöra skäl för grov oaktsamhet.169 FR i 

Karlstad har i några av de undersökta målen hänvisat till praxis beträffande vikten av om 

företrädaren har vidtagit effektiva åtgärder i syfte ta tillvara borgenärernas intressen. Utöver 

ovan nämnda förfarandet som formell avveckling eller företagsrekonstruktion även förfarandet 

betalningsinställelse i syfte att åstadkomma ackordsförhandling.170 

I ett av målen i FR har företrädare dömts för grov oaktsamhet då denne inte hållit sig informerad 

om bolagets ekonomiska situation och om bolagets skyldigheter. Företrädaren i målet, 

registrerad styrelseledamot vid aktuell tidpunkt när skatter och avgifter förföll, motsatte sig 

bifall till Skatteverkets ansökan. Hennes argument var främst tre, (1) maken hade ansvarat för 

verksamheten i stort, (2) ny lagstiftning förorsakade betungande anställningsavtal som blev 

kostsamma, (3) hon fick den negativa informationen för sent av sin make. FR konstaterade att 

hon som ensam aktieägare i bolaget och registrerad styrelseledamot med rätt att teckna firman 

var att betrakta som företrädare för bolaget. Enligt rätten i målet har styrelseledamot skyldighet 

enligt 8 kap. 4 § ABL att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt se till att 

bokföring och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras. Ansvaret som föreligger en 

                                                 
164 Se ovan avsnitt 1.2.1 om den juridiska personen vid konkurs. 
165 Se FR i Karlstad, mål nr. 4332-15. 
166 Se FR i Karlstad, mål nr. 4582-15. 
167 Se FR i Karlstad, mål nr. 4297-15 och mål nr. 2305-16. 
168 Se FR i Karlstad, mål nr. 1946-16. 
169 Se FR i Karlstad, mål nr. 3662-15. 
170 Se FR i Karlstad, mål nr. 4331-15, NJA 1969 s. 326, NJA 1985 s. 13, RÅ 2007 ref. 48 och RÅ 2009 ref. 72. 
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styrelseledamot kan inte enligt rätten överlåtas till någon annan. Rätten konstaterar att för att 

undkomma solidariskt personligt betalningsansvar krävs att företrädaren har vidtagit 

verksamma åtgärder avveckla bolagets samtliga skulder med hänsyn till borgenärers intressen 

samt hänvisar till förarbetena och praxis. Enligt FR saknar det betydelse att kvinnan i egenskap 

av styrelseledamot och aktieägare varit passiv företrädare gällande betalningsansvaret för 

förfallna skatter och avgifter då hon har skyldighet att hålla sig informerad om bolagets 

ekonomiska förhållanden. 171 

4.2.3 Personligt betalningsansvar solidariskt med bolaget 

Det är Skatteverket som till FR ansöker om företrädaransvar enligt 59 kap. 16 § SFL och har 

bevisbördan för att förutsättningar för betalningsskyldighet är uppfyllda.172 Företrädarens 

betalningsskyldighet är enligt FR solidariskt med bolaget för yrkade belopp utifrån 

Skatteverkets ansökningar.173 

4.2.4 Befrielse från betalningsskyldighet 

FR har i samtliga undersökta mål kontrollerat om bolagets företrädare har ansökt om befrielse 

från betalningsskyldighet enligt 59 kap. 15 § SFL. I ett mål har företrädaren som vid tidpunkten 

då skatterna förföll var registrerad styrelseledamot i bolaget, invänt att denne inte ensamt haft 

ansvar för bolagets ekonomi. Rätten har dock bortsett från invändningen med hänvisning till 8 

kap. 4 § ABL beträffande styrelseledamotens ansvar för den löpande förvaltningen. Rätten 

klargör även att sådant ansvar inte kan överlåtas till någon annan.174 

Rätten har i ett enskilt mål hänvisat till rättspraxis och exemplifierat särskilda omständigheter 

som kan tala för nedsättning av betalningsskyldigheten. Omständigheter som sjukdom av inte 

övergående natur som starkt begränsar den enskildes möjligheter till egen försörjning, hög ålder 

samt visad betalningsvilja. I det aktuella fallet förelåg inte sådana omständigheter.175 

Företrädaren har enligt rätten med hänvisning till förarbetena bevisbördan för om särskilda skäl 

föreligger vid ansökan om betalningsbefrielse helt eller delvis av betalningsskyldigheten enligt 

59 kap. 15 § SFL. I det enskilda fallet hade inte företrädaren ansökt om betalningsbefrielse men 

till Skatteverket anfört att han skjutit till bolaget av egna medel. Rättens bedömning var dock 

att inga särskilda skäl förelåg för befrielse av betalningsansvaret.176 

I ett av målen har bolagets åtalade företrädare krävt muntlig förhandling i FR samt yrkat 

befrielse från betalningsskyldighet. Bolagets bokföring och tekniska utrustning hade 

beslagtagits av polis för utredning och företrädaren hade därför inte haft möjlighet att göra rätt 

för sig. Under samma period har företrädaren även varit frihetsberövad en månad, för vilken 

han senare blev frikänd, samt tid därefter visat upp diverse sjukintyg för hans psykiska ohälsa. 

Rätten i det enskilda målet konstaterade att de skatter och avgifter som Skatteverket grundar 

sin ansökan på avser tid före frihetsberövandet. Därtill ansåg rätten att det inte var klarlagt om 

                                                 
171 Se FR i Karlstad, mål nr. 2305-16, prop. 2002/03:128, s. 25 och RÅ 2007 ref. 48 om verksamma åtgärder och 

NJA 1974 s. 297 om passiv företrädares skyldighet hålla sig informerad om bolagets ekonomiska situation. 
172 Se FR i Karlstad, mål nr. 3967-16. 
173 Se FR i Karlstad, mål nr. 3662-15 och mål nr. 1532-16. 
174 Se FR i Karlstad, mål nr. 1532-16. 
175 Se FR i Karlstad, mål nr. 1946-16, se NJA 1971 s. 296 och HFD 2013 ref. 75 om särskilda omständigheter. 

Skatteverket har enligt rätten bevisbördan för att förutsättningarna för betalningsskyldigheten föreligger. 
176 Se FR i Karlstad, mål nr. 3967-16, se prop. 2002/03:128, s. 26 f. om särskilda skäl. 
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sjukdomen var av övergående natur eller inte, och bedömde att sjukdomsbesvären inte utgjorde 

skäl för befrielse helt eller delvis i enlighet med 59 kap. 15 § SFL.177 

4.2.5 Företrädaransvar efter genomförd revision av bolag 

I samband med revision av ett utländskt bolag visade det sig bolaget undanhållit staten löner 

med drygt 9 miljoner kronor för cirka 50-talet anställda lokalt i Sverige med fast driftställe utan 

att redovisa arbetsgivaravgifter.178 Bolaget registrerades i samband med revisionen som 

arbetsgivare. Det upptäcktes även att minst 110 kundfakturor på 18 861 581 kronor inte hade 

redovisats trots att bolaget var momsregistrerat sedan 2008. Underlag för belopp som 

Skatteverket yrkade företrädaransvar för uppkom efter utförd revision och uppgick till 

sammanlagt 5 717 927 kronor som efter förhandling i FR justerades ner till 5 158 108 kronor. 

Rätten höll en muntlig förhandling till vilken företrädaren var kallad men inte närvarade vid. 

Företrädaren hade skriftligen bestridit betalningsansvar med hänvisning till att det saknats 

grund för beslut om solidariskt betalningsansvar avseende utländskt bolags skatteskulder i 

Sverige.179 Utöver det skatterättsliga företrädaransvaret dömdes företrädaren i augusti 2015 

även för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott samt meddelades näringsförbud. Det utländska 

bolaget var det enda av ovan undersökta mål som vid tidpunkt för ansökan om företrädaransvar 

vid FR i Karlstad inte hade försatts i konkurs.180 

4.2.6 Sammanfattande kommentar  

När Skatteverket ansökt om företrädaransvar i FR kan konstateras utifrån ovan undersökta mål 

att det är registrerad styrelseledamot vid aktuell tidpunkt för skatteskuldens förfallodatum som 

avgör företrädaransvar oavsett om styrelseledamot varit passiv eller aktiv. Styrelseledamotens 

ansvar för betalningsskyldigheten av bolagets skatteskuld bedöms strängt vid grov oaktsamhet 

om företrädaren har företagit effektiva åtgärder för att avveckla bolagets skulder. Om 

företrädaren så ej gjort döms företrädaren till personligt betalningsansvar för de skatter och 

avgifter som förfallit till betalning i sin roll som legal företrädare för bolaget. Inte i något av 

ovan nämnda fall har rätten ansett det förelegat omständigheter som kan utgöra särskilda skäl 

för delvis eller helt betalningsbefrielse av betalningsskyldigheten.  

Anmärkningsvärt att Skatteverket inte alltid har kontroll på period och tidpunkt för när 

skatteskulder för den juridiska personen kan göras gällande. Avser situationen när ett företag 

har försatts i konkurs och den juridiska personen omvandlats till konkursbo.181 Noterbart även 

att skattebrott kan föreligga som efter en revision kan komma utvecklas till astronomiska 

belopp. Bolaget är fortfarande momsregistrerat sedan 2008 och aktivt men avregistrerades för 

F-skatt november 2015.182 

4.3 Högsta förvaltningsdomstolen  
Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen hör till rättsnormen bör i den av Peczenik ovan 

beskrivna rättskällelära. När rätten ska lösa ett juridiskt problem hänvisar rättskälleläran till 

                                                 
177 Se FR i Karlstad, mål nr. 3662-15. 
178 Se FR i Karlstad, mål nr. 4582-15, Skatteverkets ansökan, ärende nr. 87 1814118. 
179 Se ovan avsnitt 4.2.1 om rättens ställningstagande. 
180 Se FR i Karlstad, mål nr. 4582-15 och dom i Haparanda tingsrätt mål nr. B 118-15 om grovt skattebrott, grovt 

bokföringsbrott och meddelande om näringsförbud. Se om samtliga undersökta mål ovan avsnitt 4.1. 
181 Se ovan avsnitt 4.2.1. 
182 Se ovan avsnitt 4.2.5 och se information om den juridiska personen 502065-9008 hämtat från allabolag.se. 
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rättsnormen ska med vilket avses lag, föreskrifter, sedvanor och handelsbruk.183 Det är allmänt 

vedertaget att rättsfall från högsta instans är vägledande. 

4.3.1 Företrädaransvarets tidpunkt i samband med företagsrekonstruktion 

Målet i HFD oktober 2015 är intressant då rätten klargör vid vilka tidsperiod en företrädare 

riskerar betalningsskyldighet för bolagets förfallna skatter. Bolaget ansökte om 

företagsrekonstruktion 27 juli 2012 som därefter förlängdes med ytterligare en period om tre 

månader.184 När sedan bolaget ansökte om ytterligare en förlängning beslutade tingsrätten den 

4 februari 2013 att rekonstruktionen skulle upphöra. Bolaget ansökte därefter om konkurs den 

11 februari 2013 vilket beslutades samma dag. Bolaget hade redan innan ansökan om 

rekonstruktion obetalda skatter som förföll under rekonstruktionen. Det framgår i målet att 

bolaget aldrig under rekonstruktionsförfarandet ansökte om offentligt ackord för 

skuldnedskrivning. HFD konstaterade att skulder uppkomna innan ansökan om 

företagsrekonstruktion i princip inte får betalas under en rekonstruktion enligt reglerna om 

företagsrekonstruktion.185 Anledningen till det då rekonstruktionen ska ge gäldenären skäligt 

rådrum se över sin verksamhet. Syftet med en rekonstruktion skulle motverkas om skatteskulder 

uppkomna innan ansökan om företagsrekonstruktion men som förfallit efter ansökan om 

företagsrekonstruktion skulle ligga till grund för företrädaransvar och personlig 

betalningsskyldighet. Enligt HFD kan därför inte företrädare i bolaget läggas till last grov 

oaktsamhet för att bolaget i målet inte hade betalat de aktuella skatteskulderna under 

rekonstruktionsförfarandet. Däremot ansåg rätten att företrädaren varit grov oaktsamhet i 

skattförfarandelagens mening. Det då företrädaren väntat för länge med att vidta verksamma 

åtgärder för att få till stånd en avveckling av bolagets skulder efter tingsrättens beslut den 4 

februari 2013 om upphörande av företagsrekonstruktion. Ansökan om konkurs gjordes den 11 

februari 2013, en vecka efter att rekonstruktionen upphört.186 

4.3.2 Skatteverkets kommentar  

Tidpunkten för beslut om företagsrekonstruktion innebär, enligt Skatteverket i sin kommentar 

till ovan nämnda mål, vikten av att jämföra skuldernas förfallodag efter en 

företagsrekonstruktion i förhållande till när ansökan om företagsrekonstruktion gjordes. Domen 

innebär ett skydd för ställföreträdaren mot företrädaransvar beträffande skatteskulder 

uppkomna innan ansökan om företagsrekonstruktion men som förfallit under pågående 

rekonstruktion. Skatteverket flyttar fram ansvarstiden för skatteskuldernas förfallodag till dess 

rekonstruktionsförfarandet avslutas. Efter det att rekonstruktionen avslutas ska företrädare för 

att undslippa företrädaransvar för de aktuella skatteskulderna vidta verksamma åtgärder. Sådan 

åtgärd ska då ske innan rekonstruktionen avslutas eller kort därefter, förslagsvis genom ansökan 

om konkurs.187  

                                                 
183 Se ovan avsnitt 1.6.1. 
184 Se ovan avsnitt 1.2 om period för bolag som ansöker om företagsrekonstruktion. 
185 Se ovan avsnitt 2.4.3 om gäldenärens krav på samtycke från rekonstruktören i viktiga frågor. 
186 Se HFD mål nr. 7045-14. 
187 Se ovan avsnitt 4.3.1 och se om Skatteverkets kommentar, HFD - företrädaransvar och företagsrekonstruktion, 

dnr: 131 607121-15/111, beträffande HFD mål nr. 7045-14. 
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4.4 Sammanfattande kommentarer  
Högsta förvaltningsrätten har i ovan nämnda mål klargjort att skillnad föreligger vid vilken 

tidpunkt Skatteverket ansöker om företrädaransvar i skatterättslig mening beträffande bolag 

som ska ansöka eller har ansökt om företagsrekonstruktion. Ansöker Skatteverket om 

företrädaransvar innan bolaget har ansökt om företagsrekonstruktion träder företrädaransvaret 

in fullt ut för bolagets förfallna skatter och avgifter. Under själva rekonstruktionsförfarandet får 

inte gäldenären betala skulder utan rekonstruktörens samtycke för skatteskulder som uppstått 

före ansökan om företagsrekonstruktion. Det Skatteverket i sådana fall gör är att avvakta till 

dess att rekonstruktionen upphör. Det kan även förekomma att offentligt ackord ansöks under 

rekonstruktionsförfarandet som kan innebära en viss nedskrivning av skatteskulder efter beslut 

i tingsrätten. Efter det att rekonstruktionsförfarandet har upphört är det viktigt att bolagets 

företrädare agerarar snabbt om de misstänker att bolaget kan riskera komma på obestånd inom 

kort. För att undvika företrädaransvaret och riskera bli personligt ekonomiskt 

betalningsansvarig för gamla skatteskulder ska skatteskulderna betalas. Visar det sig vid en 

analys av bolagets ekonomiska situation att bolaget bör försättas i konkurs, bör ansökan om 

konkurs ske redan innan rekonstruktionen avslutas. Det för att inte företrädare ska riskera 

dömas för grov oaktsamhet enligt 59 kap. 13 § SFL och tvingas till personlig 

betalningsskyldighet solidariskt med bolaget.188  

Enligt min mening föreligger diskrepans mellan vad som framkommer i förarbetena och vad 

som faktiskt sker i den praktiska tillämpningen. Bestämmelserna om det skatterättsliga 

företrädaransvaret är inte definierade i lag och rätten synes vid tolkning tillämpa rekvisiten 

strängt. Den objektiva bedömningen av uppsåt och grovt oaktsamt tolkas subjektivt utifrån legal 

bolagsföreträdare med vilket avses registrerad styrelseledamot i Bolagsverket. Det tas alltså 

ingen hänsyn till vem som är den faktiska företrädaren.189  

 

                                                 
188 Se ovan avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. 
189 Se ovan avsnitt 4.2.2 och nedan avsnitt 5.3. 
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5 Analys 
5.1 Inledning 
I det följande består kapitlet av sex avsnitt. Första delen knyter ihop tidigare kapitel som rör 

frågan om det skatterättsliga företrädaransvaret utgör hinder för att uppnå en lyckad 

företagsrekonstruktion, vilket skulle kunna motverka regeringens målsättning att ge företagare 

en andra chans. Därefter följer tre avsnitt som utgörs av kritisk granskning från 

rättstillämpningen av det skatterättsliga företrädaransvaret utifrån ovan nämnda rättsfall i 

kapitel fyra. Avsnitt sex svarar på uppsatsens frågeställning huruvida det skatterättsliga 

företrädaransvaret kan utgöra hinder för en lyckad företagsrekonstruktion. Avslutningsvis 

redovisas i avsnitt sju lagförslag de lege ferenda. 

5.2 Företagsrekonstruktion eller konkurs i ljuset av det skatterättsliga 

företrädaransvaret 
Svenskt Näringsliv har i tidigare publicering påtalat kritik mot det skatterättsliga 

företrädaransvaret. Oftast drabbar det mindre bolag som oftast inte ges möjlighet till anstånd 

med att betala företagets skatter. Företagen tvingas på grund av bristande rådrum till likvidation, 

för att undvika personligt betalningsansvar utifrån företrädaransvaret. Skatteexpert Nyquist på 

Svenskt Näringsliv anför att det saknas behov för särreglering av Skatteverkets fordringar och 

att tillämpning av personligt betalningsansvar istället borde ske utifrån ABL, vilka de flesta 

företagare känner väl till.190 En hemställan om lagändring av Svenskt Näringsliv juni 2014 

lyfter fram vikten av att värna principen om begränsat ansvar i aktiebolag. Företrädaransvaret 

har en orimligt sträng utformning som tillämpas orimligt strängt och står enligt Svenskt 

Näringsliv i strid med syfte och balans bakom ansvarsreglerna i ABL. Entreprenörskapet skapar 

företag och därmed tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter.191 Enligt min uppfattning har 

vanligtvis entreprenörskap, som utifrån doktrin refereras till levebröds- eller 

nödvändighetsföretagare, associationsformen enskild firma eller delägare i handelsbolag. 

Nämnda bolagsformer utgörs inte av juridisk person och träffas därför inte av det skatterättsliga 

företrädaransvaret.192  

Ovan anförande om stridande balans och syftet av det skatterättsliga företrädaransvaret framstår 

även som problematiskt i beaktande av att ABL utgår från att bolagsorgan och bolagets 

aktieägare utgörs av olika personer.193 För mindre aktiebolag med tillväxtambitioner men som 

hamnat i betalningssvårigheter föreligger behov av kompetenta medarbetare. När aktiebolag 

hamnat i ekonomiskt trångmål innebär företrädaransvaret en finansiell stress för bolagets 

ledning.194 Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret reglerar styrelsens handlingsskyldighet i 

enlighet med 25 kap 13 § ABL. I mindre företag är det heller inte alltid ekonomiavdelningen 

besitter den kompetens att i tid upptäcka eller inse att kraven på att upprätta 

kontrollbalansräkning föreligger.195 Det framstår därför enligt min mening att möjligheten för 

                                                 
190 Nyquist, K, Omöjligt rädda företag med gällande regler, Svenskt Näringsliv, publicerad 2015-06-16. 
191 Andersson, K, Nyquist, K, Hemställan om lagändringar – Förbättringar av rättssäkerhet och företagsklimat 

på skatteområdet, Svenskt Näringsliv, 2014-06-02.  
192 Se ovan avsnitt 2.2.5 om det personliga betalningsansvaret, exempelvis delägare i handelsbolag och enkla bolag 

som enligt lag ansvarar såsom för egen skuld. Se ovan avsnitt 3.2.2 om entreprenören. 
193 Se ovan avsnitt 1.7 och 2.3.2. 
194 Se ovan avsnitt 3.2.4. 
195 Se ovan avsnitt 2.3.1. 
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mindre och medelstora aktiebolag rekrytera nya styrelsemedlemmar som beaktansvärt och 

borde underlättas. Det då företaget befinner sig i ekonomiskt trångmål men med ambition att 

återfå lönsamhet i verksamheten. Neutralitetsprincipen tillämpas enligt Wiman inom svensk 

skatterätt, dvs. bolagets ägares handlingsval organisatoriskt ska inte styras av 

skattelagstiftningen.196 Enligt min uppfattning medför de olika lagstiftningarnas ändamål vid 

val av konkurs eller företagsrekonstruktion att det skatterättsliga företrädaransvaret idag kan 

vara handlingsstyrande. 

Ett rekonstruktionsförfarande av ett aktiebolag har i syfte och ändamål till skillnad från konkurs 

att återfå lönsamhet i verksamheten. En rekonstruktion av bolaget innebär genom beslut i 

tingsrätten att företrädare för bolaget får andrum att se över sin verksamhet.197 Karlsson-Tuula 

har tydliggjort att LFR är en ramlagstiftning som ger stort avtalsutrymme för gäldenär och 

rekonstruktör. För att möjliggöra en behövlig skuldsanering i bolaget både behövs och krävs en 

fullständig utredning av hela verksamheten.198 Under ett rekonstruktionsförfarande ska 

rekonstruktören undersöka möjligheten för bolaget att träffa en ekonomisk uppgörelse med 

borgenärerna, s.k. finansiell rekonstruktion.199 Det som Karlsson-Tuula och Persson tydliggjort 

är vikten av att det även sker en s.k. rekonstruktion i sak, där verksamheten genomgår en 

fullständig analys. En rekonstruktion i sak som innebär möjlighet för bolagets verksamhet att 

rekonstrueras för att återigen bli lönsamt.200 Enligt min uppfattning föreligger behov av 

kompletterande lagstiftning som begränsar den skada det skatterättsliga företrädaransvaret kan 

innebära i rekonstruktionsförfarandet. Svenskt Näringsliv har i ovan remissvar påtalat 

svårigheten med styrelserekryteringar vilket förhindrar företagens möjlighet till en andra 

chans.201  

5.3 Rättstillämpningen av rekvisiten uppsåt eller grov oaktsamhet  
Skatterättslig legalitetsprincip är en central komponent som utgörs av den enskildes krav på 

förutsebarhet och rättssäkerhet genom kravet på föreskriftsbunden beskattning.202 

Entreprenörsutredningen fastslår att idag tillämpas i rättspraxis ett strikt ansvar vad gäller 

tidsutdräkten för att reglera en skatteskuld.203 Det har konstaterats i rättstillämpningen att uppsåt 

föreligger när den juridiska personen haft medel på sitt konto vid aktuell tidpunkt skatter och 

avgifter förföll till betalning, men inte reglerat skatteskulden på skattekontot. Företrädaren 

anses vidare agerat grovt vårdslöst när denne fortsätter driva verksamheten med vetskap om att 

skatterna inte skulle kunna betalas på förfallodagen. Rättstillämpningen hänvisar till styrelsens 

ansvar att löpande vara insatt i bolagets ekonomiska förhållanden. För att inte riskera träffas av 

det skatterättsliga företrädaransvaret krävs att företrädaren vidtagit åtgärder i syfte att avveckla 

                                                 
196 Wiman, B, Att jämföra rätt, Ur Festskrift till Nils Mattsson. Iustus Förlag, 2005, s. 505. 
197 Se ovan avsnitt 1.2.2. 
198 Se ovan avsnitt 1.2.3. 
199 Se ovan avsnitt 1.2.2. 
200 Se ovan avsnitt 1.2.3. 
201 Se ovan avsnitt 3.3.2. 
202 Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, 

s. 547. 
203 Se SOU 2016:72, uppdraget, s. 135. Med tidsutdräkt avses att Skatteverket kan kräva ersättning för skatteskuld 

av bolagets företrädare som i sin tur får regressrätt på bolaget, till skillnad från andra borgenärer som först måste 

pröva få ersättning direkt av bolaget. 
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bolagets skulder innan skatten förföll.204 Pilotti uppmärksammar i en artikel från 2009 att 

bristen på definition av rekvisiten i bestämmelserna har lett till att det i princip är upp till 

myndigheterna att avgöra om uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger. Bevisbördan för om 

rekvisiten är uppfyllda ligger hos myndigheterna.205 Enligt min uppfattning avgörs det 

skatterättsliga företrädaransvaret därmed i princip av Skatteverket även om ansvaret enligt 

lagens bestämmelse ska prövas av förvaltningsrätten efter ansökan från Skatteverket.206  

5.4 Rättstillämpningen av rekvisitet särskilda skäl för betalningsbefrielse 
Rätten har i vissa fall hänvisat till förarbetena när det gäller särskilda skäl för befrielse av 

betalningsskyldighet enligt 59 kap. 15 § SFL.207 Det som rätten inte nämner är att det i 

förarbetena även anges skäl som fråga om inflytande och ekonomiskt intresse med hänvisning 

till rättspraxis. Regeringen anför även att det inte är avsikten att reglera i lagtext vad särskilda 

skäl ska utgöras av utan överlåter det till rättstillämpningen.208 Därför faller det mig 

besynnerligt att rätten i ett annat fall inte alls beaktar att den person som är registrerad 

styrelseledamot framstår som legal företrädare men enligt utsago inte har något alls med bolaget 

att göra. Den åtalade företrädaren har svarat Skatteverket på skriftliga förfrågningar samt bett 

Skatteverket undersöka ansvarig förening beträffande den löpande bokföringen. Han har även 

bestridit Skatteverkets ansökan om företrädaransvar och påtalat att han är pensionär och inte 

haft varken inflytande eller övrigt ekonomiskt intresse i bolaget förutom att han hjälpt sonen 

med pengar och lånat ut sitt namn.209 Även Pilotti har uttalat i en artikel från 2009 att 

styrelseledamot eller verkställande direktör kan komma befrias från ansvar om personen saknar 

ovan nämnda inflytanden i bolaget.210 Med hänvisning till ovan nämnda mål är jag av den 

uppfattningen att det i det närmaste är omöjligt att i den praktiska tillämpningen finna stöd för 

befrielsegrund i enlighet med 59 kap. 15 § SFL.211 

5.5 Rättstillämpningen av begreppet det skatterättsliga företrädaransvaret 
Det kan enligt min uppfattning anses vara delvis oklart om vem som ska anses kunna drabbas 

av det skatterättsliga företrädaransvaret. Motiven i förarbetena och vad som faktiskt sker i 

rättstillämpningen korrelerar inte, i vart fall inte i första instans förvaltningsrätten.212 Enligt 

motiven kan både legala och faktiska företrädare omfattas. Beträffande faktiska företrädare 

framkommer ur motiven främst tre förutsättningar som kan leda till att en person kan riskera 

träffas av det skatterättsliga företrädaransvaret. Centralt i bedömningen är om personen ifråga 

har (1) haft bestämmandeinflytande i bolaget, (2) haft ägarintresse i bolaget eller (3) haft ett 

officiellt uppdrag i bolaget.213 Vid en jämförelse av motiven i förarbetena med vad som faktiskt 

sker i rättstillämpningen ifrågasätter jag hur den allmänt erkända officialprincipen tillämpas i 

rättens bedömning av företrädaransvaret. Tolkningen av ovan nämnda rekvisit har tidigare 

ifrågasatts då lagstiftaren redan 1968 överlämnade uppgiften till rättstillämpningen som kom 

                                                 
204 Se ovan avsnitt 4.2.2. 
205 Pilotti, M, Expertpanelen: Om risken för en otrevlig överraskning, CFO world. 
206 Se ovan avsnitt 4.2.3 och nedan avsnitt 5.4 om officialprincipen. 
207 Se ovan avsnitt 4.2.4. 
208 Se FR i Karlstad, mål nr. 3967-16, se prop. 2002/03:128, s. 26. 
209 Se FR i Karlstad, mål nr. 4297-15. 
210 Pilotti, M, Expertpanelen: Om risken för en otrevlig överraskning, CFO world. 
211 Se ovan avsnitt 4.2.4. 
212 Se ovan avsnitt 4.2.6. 
213 Se ovan avsnitt 2.2.5. 
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att tolka lagens bestämmelser strängt.214 Legalitetsprincipen är oerhört viktig i den enskildes 

krav på förutsebarhet och rättssäkerhet. Heuman har tidigare beskrivit begränsning av 

hjälpvetenskaper vid tolkning av exempelvis lagregler med hänvisning till förutsebarhet vid 

rättstillämpningen. Med hänvisning till Hellner om förutsägbarhet är det därför viktigt att 

beakta att vid en lagregels tillkomst förekom då gällande förutsättningar. När sedan tid går och 

samhället ändras och med det nya lagars tillkomst ändras förutsättningarna. Enligt Hellner kan 

en regel gälla med oförutsägbarhet.215 I ljuset av en företagsrekonstruktion när ett företag 

erhållit rådrum att se över sin verksamhet är inte längre förutsättningarna lika självklara. Under 

en relativt begränsad tid ska bolagets företrädare i samarbete med rekonstruktören se över 

bolagets verksamhet, både finansiellt och i sak.216 Det tidigare betänkandet om förlängd tidsfrist 

på en månad efter avslutad företagsrekonstruktion i kombination med utskick från Skatteverket 

om risken för det skatterättsliga företrädaransvaret vore enligt min uppfattning behövligt.217 

Pilotti uttalade i en artikel år 2009 om farhågorna för att företrädaransvaret skulle komma som 

otrevlig överraskning för aktiebolag när skulderna skulle komma att betalas. Han påtalade att 

vem som skulle räknas som företrädare inte alltid var lätt att veta vilket jag är benägen att hålla 

med om.218 

5.6 Hinder för en lyckad företagsrekonstruktion 
Uppsatsen utgår från frågan om det skatterättsliga företrädaransvaret kan utgöra hinder för 

företag att nå en lyckad företagsrekonstruktion. Entreprenörsutredningen föreslår bättre 

beslutsunderlag vid ansökan om företagsrekonstruktion Förhoppningen är att företag stoppas 

på ett tidigt stadium när utredning om företagets verksamhet och likviditetsbudget visar att det 

saknas skälig anledning att anta att syftet med en företagsrekonstruktion kan uppnås.219 Enligt 

min uppfattning utgör det skatterättsliga företrädaransvaret hinder för en lyckad 

företagsrekonstruktion. Det för att företag som ansöker om rekonstruktion behöver få in nya 

kompetenta medarbetare till styrelsen som i sitt ansvar utifrån ABL ansvarar för bolagets 

förvaltning, samt ser över hela verksamheten, s.k. rekonstruktion i sak.220 Svenskt Näringsliv 

anser att det skatterättsliga företrädaransvaret är direkt skadligt i svenskt näringsliv och driver 

företagarna till konkurs.221  

5.7 De lege ferenda 
I följande avsnitt presenteras lagförslag i syfte att uppmärksamma den handlingsstyrande effekt 

det skatterättsliga företrädaransvaret kan innebära för företag i betalningssvårigheter. Avsikten 

med lagförslagen är att tydliggöra den negativa inverkan som styrelsens ansvar utifrån 

bestämmelserna i ABL kan innebära.  

5.7.1 Ansökan om befrielse från det skatterättsliga företrädaransvaret. 

I avsikt att minimera risken att det skatterättsliga företrädaransvarets funktion skapar hinder för 

företag att nå en lyckad företagsrekonstruktion redovisas i det följande nya bestämmelser. Ny 

                                                 
214 Se ovan avsnitt 2.2.2 om tolkning och ovan avsnitt 2.2.5 om officialprincipen. 
215 Se ovan avsnitt 1. 6.2. 
216 Se ovan avsnitt 2.4. 
217 Se ovan avsnitt 3.2.1. 
218 Pilotti, M, Expertpanelen: Om risken för en otrevlig överraskning, CFO world.  
219 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
220 Se ovan avsnitt 1.2.3 och avsnitt 2.4. 
221 Se ovan avsnitt 3.3.2. 
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bestämmelse i 59 kap. SFL som för en nyinvald styrelse där samtliga ledamöter byts ut innebär 

befrielse från det skatterättsliga företrädaransvaret under begränsad period. Befrielsen ska vara 

hänförlig till den period då ett företag befinner sig i ett rekonstruktionsförfarande enligt LFR 

och för tid därefter men maximalt under ett års tid.  Företrädaransvaret ska även innefatta 

upparbetad betalningsskyldighet för skatt som är hänförlig till tid innan ansökan om 

företagsrekonstruktion men förfallit efter ansökan om rekonstruktion. En 

företagsrekonstruktion kan med ansökan om förlängning utsträcka sig till en period av max ett 

år, eller längre om särskilda skäl. Befrielse av företrädaransvar för ny styrelse ska ansökas i 

tingsrätten av ny styrelse, efter att samråd och samtycke inhämtats från rekonstruktör och 

gäldenär. Förslagsvis ska ansökan upprättas av rekonstruktören även om det är den nya 

styrelsen som ansöker formellt. Rätten ska vid beslut av ansökan om befrielse från det 

skatterättsliga företrädaransvaret fastställa under vilken tid befrielsen är gällande. Då ett 

rekonstruktionsförfarande gäller tre månader i taget och kan förlängas med ytterligare tre 

månader i taget till upp till ett år, bör förslagsvis den tiden även gälla vid beslut om befrielse 

från det skatterättsliga företrädaransvaret.  

Uppdraget som styrelseledamot utsträcker sig enligt 8 kap. 13 § 1 st. ABL till slutet av den 

första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Mandattiden kan dock 

enligt 8 kap. 13 § 2 st. ABL utsträcka sig på längre tid om det föreskrivits i bolagsordningen. 

Uppdrag som styrelseledamot har verkan först från den tidpunkt då anmälan inkom 

Bolagsverket eller från annan senare tidpunkt enligt anmälan Bolagsverkets beslut grundas på 

i enlighet med 8 kap. 13 § 1 st. ABL. En styrelseledamots förtidiga avgång regleras i 8 kap. 14 

§ 2 st. ABL med hänvisning till 8 kap. 13 § 1 st. 2 men. ABL om krav på registrering hos 

Bolagsverket.  

Vid ett eventuellt lagförslag om befrielse från det skatterättsliga företrädaransvaret för ny 

styrelseledamot under tid då rekonstruktion pågår bör även särskild reglering ske i 8 kap. ABL. 

Förslagsvis en utökad reglering som särskilt behandlar den speciella situationen. Det bör även 

klart framgå att den särskilda bestämmelsen kräver att ny styrelseledamot registreras hos 

Bolagsverket, efter beslut i tingsrätt, för att befrielse av det skatterättsliga företrädaransvaret 

ska gälla.  

Förmodligen krävs utifrån ändamålet och syftet med lagen om företagsrekonstruktion, att 

bolaget även ansökt om offentligt ackord. Effekten av beslut om offentligt ackord innebär 

skuldnedskrivning även beträffande de förfallna skatteskulder bolaget hade innan ansökan om 

företagsrekonstruktion. En nedskrivning av nämnda skatteskuld minimerar den ekonomiska 

bördan när rekonstruktionsförfarandet upphör och bolaget befinner sig i en känslig fas och ska 

arbeta upp en lönsam verksamhet. Ett beslut om offentligt ackord innebär nedskrivning av 

förfallna skatteskulder som uppstått innan ansökan om företagsrekonstruktion. I det fall 

styrelsen ska bytas ut bör ansvaret för resterande skatteskuld i och med det offentliga ackordet 

tas över av den nya styrelsen.  

Om inte samtliga styrelseledamöter byts ut skulle konsekvensen med befrielse av 

företrädaransvaret utmynna i att styrelseledamöter arbetar för bolagets bästa utifrån skilda 

förutsättningar. Den styrelseledamot som inte fått beviljat befrielse från det skatterättsliga 
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företrädaransvaret skulle resultera negativt och därmed riskera ett betungande företrädaransvar 

vid en eventuell efterföljande konkurs.   

För att inte omintetgöra eller undergräva tidigare styrelseledamots möjlighet att dels påverka 

bolagets möjligheter att uppnå syftet med företagsrekonstruktionen och dels påverka den 

personliga betalningsskyldigheten för tidigare upparbetad skatteskuld, bör beslut om befrielse 

av företrädaransvar endast kunna ansökas då hela styrelsen byts ut. Det skulle förmodligen inte 

vara skäligt med hänvisning till allmänhetens förtroende till staten om styrelseledamot som var 

registrerad vid ansökan om företagsrekonstruktion också skulle kunna ansöka om 

betalningsbefrielse beträffande skatteskulder som är hänförliga till tid innan ansökan om 

rekonstruktion.   

För att motverka ett ekonomiskt missbruk av befrielse från personligt betalningsansvar 

beträffande det skatterättsliga företrädaransvaret kan regeln vid brott kopplas till ansvar, jämför 

med 2 kap. 2 § SkL. Förslagsvis ett utvidgat skadeståndsansvar i 59 kap. SFL om företrädarna 

genom skattebrott har varit vållande, oaktsam och medverkat till ren förmögenhetsskada. Jag 

lämnar dock frågan härvid öppen för framtida forskningsstudier.222 

5.7.2 Definition av det skatterättsliga företrädaransvaret 

Med beaktande av ovan anförda torde det vara angeläget att lagstifta en definition om vem som 

kan träffas av det skatterättsliga företrädaransvaret. Det synes idag råda oklarhet med 

hänvisning till ovan rättsfall där endast styrelseledamot dömts personligt betalningsansvarig för 

den juridiska personens förfallna skatteskulder. Förslagsvis bör därför klart framgå i 59 kap. 

SFL att för att kunna träffas av företrädaransvar krävs att den personen vid den aktuella 

tidpunkten när skatter och avgifter förföll var registrerad styrelseledamot i Bolagsregistret. En 

definition av vem som kan träffas av det skatterättsliga företrädaransvaret kanske är vad som 

behövs för att information om risken för det personliga betalningsansvaret för skattekontot ska 

nå ut. När lagstiftningen är otydlig blir enligt min uppfattning även informationen om 

densamma oklar.   

 

 

                                                 
222 För en fördjupning hänvisas till artikeln; Simon-Almendal, T, Skadestånd i stället för skatterättsligt 

företrädaransvar? Eller både och?, SvSkT 2015:5, s. 527-549. 
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6 Avslutande reflektioner 
6.1 Näringsdepartementets avdelning för företagsrekonstruktion 
Under den tid arbetet fortskridit har fler frågor än svar tillkommit. Det skatterättsliga 

företrädaransvaret har historiskt utvecklats genom flertalet reformeringar. Frågan är om det inte 

är dags att så även sker med lagen om företagsrekonstruktion, då lagen uppenbart inte tillämpas 

i den utsträckning som var tänkt vid lagens tillkomst. Vid utredningsarbete som berör frågan 

om det skatterättsliga företrädaransvaret vid ansökan om företagsrekonstruktion, är jag av den 

uppfattningen att frågan ska utredas vid Näringsdepartementets avdelning för 

företagsrekonstruktion. Ett krav och en förutsättning innan utredning startar borde vara att den 

grupp som ansvarar och den grupp som deltar i utredningen samarbetar från både Finans- och 

Näringsdepartementet. Det för att undvika att frågan endast förrättsligas och resulterar i 

frustrationen över dess bristande tillämpningsförmåga. Finans- och Näringsdepartementet har 

olika ansvarsområden där jag anser båda departementen har ett gemensamt ansvar beträffande 

det skatterättsliga företrädaransvaret.223 Förevarande uppsats har perspektivet företag med 

betalningssvårigheter som skulle kunna tänkas vara föremål för ansökan om 

företagsrekonstruktion. Därför bör frågan enligt min mening behandlas och utredas i sitt rätta 

forum, på Näringsdepartementet. Lagen om företagsrekonstruktion skulle kunna nyttjas oftare 

och dessa några personer som Skatteverket hänvisar till i Entreprenörsutredningen är inte tagna 

ur luften.224 Alltså torde det enligt min uppfattning vara intressant och förmodligen behövligt 

att låta avdelningen för företagsrekonstruktion vid Näringsdepartementet utreda frågan närmare 

och komma med förslag utifrån deras perspektiv. För att en rekonstruktion ska lyckas räcker 

det inte med att bolaget erhåller en skuldnedskrivning. Det är oftast behövligt med ny 

kompetens och det vore lämpligt om sådan kompetens kunde rekryteras externt till bolagets 

styrelse för förvaltning av företagets verksamhet. Frågan om vart det skatterättsliga 

företrädaransvaret egentligen hör hemma diskuterades redan i förarbetena från 1967.225 

6.2 Dagens regelverk påverkar bolagsföreträdare försätta bolag i konkurs  
Med hänvisning till aktiebolags insolvensrättsliga valmöjligheter, exempelvis ansöka om 

konkurs eller företagsrekonstruktion, har i dag gällande regelverks olika bestämmelser stor 

påverkan.226 Det skatterättsliga företrädaransvaret som för bolagets styrelseledamöter kan 

innebära personligt betalningsansvar för bolagets samtliga förfallna skatter, är enligt min 

uppfattning handlingsstyrande.227 Det torde även kunna vara en stor bidragande faktor till att 

antalet ansökningar om företagsrekonstruktion är lågt till antalet i jämförelse med antalet 

konkurser.228 

                                                 
223 Se ovan avsnitt 3.2 och 3.2.1. 
224 Se ovan avsnitt 3.3.1. 
225 Se ovan avsnitt 2.2.2. 
226 Se ovan avsnitt 1.2 f. 
227 Se ovan avsnitt 5.2. 
228 Se ovan avsnitt 1.2.2. 
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