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Förord 
 
Reglerna om företrädaransvar har varit omdiskuterade länge. Genom Kerstin Nyquist på 
Svenskt Näringsliv blev vi medvetna om företrädaransvarets stränga krav. Vi valde därför att i 
vår uppsats undersöka detta närmare.  
 
Vi vill tacka Kerstin Nyquist som gett oss värdefulla synpunkter på hur arbetet skulle kunna 
utföras. 
 
Länsrätten i Värmlands län har varit tillmötesgående och tillhandahållit oss med behövligt 
material och information, även de vill vi därför tacka.  
 
Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare, professor Börje Leidhammar, som även han 
bidragit med material under arbetets gång och hjälpt oss att strukturera upp arbetet på ett bra 
sätt. 
 
 
 

 
 

Karlstad maj 2006 
 
 
 

Pia Johansson   Sanna Nyman  



 

Sammandrag 
 
En företrädare som har bestämmande inflytande i ett bolag kan, om bolaget inte betalar in sina 
skatter i tid, bli personligt betalningsansvarig enligt skattebetalningslagen. För att undkomma 
ansvaret måste företrädaren ha vidtagit avvecklingsåtgärder i samtliga borgenärers intresse 
före skatternas förfallodag men han måste även ha handlat uppsåtligen eller grovt oaktsamt. 
Rättspraxis är vid tolkningen av lagen snäv, vilket medför att det är svårt att bli befriad från 
ansvar, om åtgärder inte har skett före skatternas förfallodag. Lagstiftningen innehåller även 
en paragraf om att ansvaret kan jämkas eller efterges om särskilda skäl föreligger. För att få 
ett jämkat ansvar krävs dock att flera orsaker ligger bakom till att skatterna inte har betalts, 
även här är det alltså svårt att undkomma ansvaret. Det kan därför tyckas att ansvaret är att 
jämställa med strikt ansvar när det väl har inträtt och att det ställs orimligt höga krav på 
företrädaren för att undkomma ansvaret. 
 
I vår undersökning genomförs en studie av rättspraxis från uppbördslagen samt läns- och 
kammarrätts avgöranden. Det är ännu inga ärenden angående företrädaransvar som avgjorts i 
regeringsrätten. I länsrättens domar framgår att de följer rättspraxis och inte befriar någon 
som inte avvecklat bolaget före skatternas förfallodag, inte heller i något av våra 
länsrättsdomar hade de särskilda skälen som företrädaren åberopat inneburit ett jämkat 
betalningsansvar. Endast en blev friad på grund av att det var ett omprövningsbeslut som låg 
bakom och på grund av avvecklingsåtgärden skett inom rimlig tid. Domarna här är inte så 
utförliga utan verkar skrivas efter en mall. 
 
Kammarrättsdomarna är däremot utförligare. Muntlig förhandling sker i vissa av fallen och 
domstolen hänvisar till praxis i större utsträckning. Kammarrätten har endast i ett av våra 14 
fall befriat företrädaren från ansvar. Denna dom har dock Skatteverket överklagat och fått 
prövningstillstånd för i regeringsrätten.  
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi först att redogöra för uppsatsens problembakgrund. Detta följs av 
problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Därefter förklarar vi de avgränsningar som 
valts för uppsatsen.  

 

1.1 Problembakgrund 
När ett aktiebolag startas upp tror många att det enda som riskeras om bolaget skulle gå dåligt 
är det satsade aktiekapitalet. Den privata risken känns mindre än om man har en enskild firma, 
då de egna tillgångarna och kapitalet riskeras om bolaget får problem. Det få känner till är 
bestämmelserna i skattebetalningslagen om företrädaransvar.   
 
Begrepp företrädaransvar är för många okänt, men det är för företrädare viktigt att veta inne-
börden i detta begrepp. Reglerna om företrädaransvar ändrades senast 2004 efter kritik om att 
lagstiftningen var alltför hård. Trots lagändringen debatteras det fortfarande om detta eftersom 
följderna för den enskilde i många fall blivit orimliga. Ett exempel på detta är en handlare 
som hade fått en kraftig nedgång av sin verksamhet pga. ett nyöppnat köpcentrum i närheten. 
Han vidtog åtgärder för att minska sina kostnader och trodde att stora delar av omsättningen 
även detta år skulle komma under sommarmånaderna, vilket inte blev fallet. Då betalnings-
inställelse inte skedde förrän någon vecka efter att skatten skulle ha varit betalt ansåg 
domstolarna, tingsrätt och hovrätt, att företagaren hade varit grovt oaktsam. Detta endast pga. 
att förfallodagen hade passerat innan han agerade.  
 
För att dömas till företrädaransvar krävs det enligt skattebetalningslagen att företrädaren 
handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet. Någon direkt förklaring av termerna grov oaktsam-
het eller uppsåt finns inte i lagstiftningen utan bestäms av rättspraxis. Gräns-dragningen 
mellan vad som anses som bara oaktsamhet och grov oaktsamhet kan vara svår att dra., men 
den kan ha en avgörande betydelse för en persons framtid. Det är viktigt att en omfattande 
utredning görs av de subjektiva rekvisiten, annars kan de enskildes rättsäkerhet i samhället 
minska.  
 
I Sverige betalas 99,5 procent1 av skatterna in till Skatteverket, vilket är en väldigt hög siffra. 
I de nordiska grannländerna saknas särskild lagstiftning gällande företrädaransvar. Frågan är 
om reglerna om företrädaransvar är för stränga och att det snarare är att jämställa med ett 
strikt ansvar för företrädarna. Att företrädaren vill försöka in i det längsta att få sitt bolag på 
fötter är förstårligt. När bolaget har dålig ekonomi, har det antagligen medfört att företrädaren 
inte har kunnat ta ut någon egen lön och förmodligen har en dålig privat ekonomi. Att då 
kräva honom på företagets skatteskulder kan tyckas orättvist, bara för att företrädaren inte har 
agerat tillräckligt före förfallodagen.  
 
Att helt ta bort reglerna om företrädaransvar skulle innebära minskat ansvar. Men frågan är 
om det skulle fungera i praktiken, eftersom företagarna då skulle kunna utnyttja situationen. 
Genom att driva ett förlustbringande företaget vidare, och på så sätt dra på det ännu högre 
skulder, kan skada borgenärerna.  
 

                                                 
1 www.di.se (9) 
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1.2 Problemformulering 
Det avgörande för vem som kan anses vara företrädare för ett bolag är vilken ställning och 
vilket inflytande personen har i verksamheten. Vad krävs för att en företrädare ska bli 
personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter? 
 
För att dömas enligt 12:6 SBL krävs numera subjektiva rekvisit, dvs. att företrädaren handlat 
grovt oaktsamt eller med uppsåt. Dessa förutsättningar fanns redan i uppbördslagen men togs 
bort i skattebetalningslagen 1997. Vilka skäl beaktas numera när hänsyn ska tas till om 
företrädaren handlat grovt oaktsamt eller av uppsåt?  
 
Enligt officialprincipen ska ett ärende utredas tillräckligt så att beslutet som fattas blir riktigt. 
Uppfyller förvaltningsdomstolen sin utredningsskyldighet genom att de endast förelägger 
företrädaren att svara eller gör de någon ytterligare utredning? 
 
Enligt skattebetalningslagen finns det en möjlighet att bli befriad från företrädaransvar om 
särskilda skäl föreligger. Vilka dessa särskilda skäl är går inte att utläsa i lagen, utan det blir 
en tolkningsfråga utifrån tidigare rättspraxis. Vilka är de särskilda skäl som kan åberopas för 
en hel eller delvis befrielse?  
 
Företrädaren har möjlighet att söka anstånd med inbetalningarna av skatterna hos Skatteverket 
och det finns även möjlighet att genom överenskommelse träffa en avbetalningsplan. Befriar 
detta företrädaren ifrån personligt ansvar? 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om domstolen i sin bedömning tar hänsyn till de subjektiva 
rekvisiten eller om företrädaransvar egentligen är att jämställa med strikt ansvar, eller om det i 
vart fall ställs för höga krav på företrädarna. 
 

1.4 Avgränsning 
Vi har i vår undersökning valt att bortse från domar mellan åren 1997-2003, då 
skattebetalningslagen inrättades. Detta på grund av att rättsläget ändrades år 2004 och en åter-
gång till uppbördslagens bestämmelser skedde. Vid oklarheter av lagtillämpningen ska alltså 
rättspraxis från uppbördslagen följas.  
 
Vi har även valt att avgränsa oss till ändringarna angående företrädaransvar i skattebetalnings-
lagen och bortser därför från ändringarna som ägde rum i taxeringslagen, tullagen, lagen om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter och lagen om ersättning för kostnader i ärenden och 
mål om skatt, m.m. Vi bortser även från aktiebolagslagens regler om personligt betalnings-
ansvar. 
 
Vidare inriktar vi oss på företrädare för aktiebolag och lägger inte tyngdpunkten på handels-
bolag, enskild firma, ekonomiska och ideella föreringar.  
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för den metod som använts i uppsatsen och hur urvalet av rättsfallen 
gick till. Vi diskuterar också den interna och externa validiteten i uppsatsen.    

 

2.1 Rättsdogmatisk metod 
I vår undersökning kommer vi att analysera och tolka skattebetalningslagens 12 kap. och de 
förarbeten som ligger till grund för lagen. Vi kommer därför att använda oss av den rätts-
dogmatiska metoden. Lagregler, domstolsavgöranden och annat material angående rätts-
reglernas innehåll och användning tolkas och systematiseras enligt den här metoden.2 Från 
rättskällorna försöker vi fastställa vilka rättsregler som finns och hur dessa ska förstås och 
tillämpas. Rättsreglernas praktiska funktion förstås bäst när vi ser på hur de tillämpas i 
verkligheten och därför kommer vi att undersöka de rättsfall som är en följd av reglerna. 
Rättshistoriska och rättsjämförande undersökningar görs för att få en bild av vilka lösningar 
som tillämpats och hur de fungerat i ett historiskt perspektiv.3 Vi jämför rättsfallen från idag 
med rättsfallen från när uppbördslagen gällde för att se om tolkningen och tillämpningen är 
detsamma idag som det var då, vilket var meningen med lagändringen.  
 
Vi har även studerat förarbetena till lagen för att få en ökad förståelse för tanken bakom lagen, 
och för att se om denna tanke sedan stämmer överens med verkligheten. Som rättsdogmatiker 
är det viktigt att forska om de värderingar som ligger bakom reglerna och dessa värderingars 
betydelse för hur reglerna ska tillämpas.4  
 
Rättsreglerna studeras i sin egenskap av normer. Man försöker fastställa vad ”gällande rätt” 
innefattar inom ett visst område som i vårt fall är 12 kap. 6 § SBL.5 Beslutsfattandet i högsta 
instans systematiseras och relateras till övriga rättskällor.6  I vårt fall har inga ärenden i 
skrivande stund blivit avgjorda i regeringsrätten varför vi tolkar kammarrättens domar som 
rättspraxis. 
 

2.2 Kvalitativ metod 
Val av kvantitativ eller kvalitativ metod beror på problemställningen. Vi är intresserade av att 
ta reda på hur det personliga betalningsansvaret i verkligheten utfaller för företrädarna, hur 
höga kraven som ställs på företrädaren är. För att ta reda på detta har vi gjort en omfattande 
kvalitativ undersökning. Varje rättsfall är unikt genom att olika förutsättningar gäller i de 
enskilda fallen. För att få en uppfattning om hur domstolarna dömer och vilka befrielse-
grunder som är godtagbara krävdes därför ett stort antal domar. Någon kvantitativ under-
sökning ville vi dock inte genomföra eftersom syftet med uppsatsen är att mer ingående 
beskriva och analysera hur företrädaransvaret döms ut. Själva syftet med kvalitativ metod är 
att öka informationsvärdet och skapa en mer fullständig uppfattning om det fenomen vi vill 
studera. Den kvantitativa metoden mäter verkligheten i siffror, medan den kvalitativa metoden 
arbetar mer med ord.7  
                                                 
2 Strömholm s. 9 
3 Lehrberg s. 38 
4 ibid s. 38 
5 Strömholm s. 9 
6 Hydén s. 74 ff 
7 Jacobsen, 2002 
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2.3 Insamling av empiri 
Efter att ha bestämt oss för att genomföra en kvalitativ undersökning började vi med att hämta 
domar från länsrätten i Värmlands län. Karlstad blev ett naturligt val eftersom vi båda bor där 
och det är tidskrävande att hämta ut domarna. Arkivet är inte databaserat, utan vi fick 
manuellt leta upp alla domarna. Vi tog fram alla domar vi kunde hitta mellan åren 2004, när 
lagen ändrades och ärendena flyttades till länsrätten, och fram till idag.  
 
Under tiden ärendet om företrädaransvaret har legat hos allmän förvaltningsdomstol har det 
till Karlstad kommit in ca 50 stycken ansökningar. Vi ansåg att detta var ett tillräckigt stort 
antal länsrättsdomar för vår undersökning. Efter vi tagit fram dessa rättsfall använde vi oss av 
domstolens söksystem, Wera, för att se om domarna vunnit laga kraft eller om någon av dem 
blivit överklagad. Av de 50 domarna var det endast tre stycken som hade överklagats till 
högre instans och av dessa tre hade kammarrätten endast beslutat i ett av fallen. Vi beställde 
detta från Göteborgs kammarrätt, som dömt i fallet. Eftersom det endast var en av domarna 
som avgjorts av en högre instans än länsrätten bestämde vi oss för att inkludera ytterligare 
kammarrättsdomar i vår undersökning.  
 
De övriga kammarrättsdomarna valdes genom ett strategiskt urval. Eftersom vi gör en 
kvalitativ undersökning finns det inte någon anledning att göra urvalet slumpmässigt. Andra 
kriterier gäller här. Kvalitativa undersökningar används i exemplifierande syfte och därför 
används strategiska urval. Man väljer fall efter vissa kvaliteter hos underökningsobjektet.8 Vi 
valde i vår undersökning att klassificera in våra domar under olika kategorier för att underlätta 
för läsaren. Det passade därför bra att välja ut några kammarrättsfall till var och en av dessa 
kategorier för att lyfta fram vad det är domstolen baserar sina avgöranden på. 
 
I vår undersökning har vi även tagit fram en del domar från Högsta domstolen, från tiden då 
ärendet om företrädaransvar låg under de allmänna domstolarna. Eftersom domstolarna idag 
ska döma efter den praxis som framkom under uppbördslagen ville vi även ta med några av 
dessa domar i vår undersökning. Genom att läsa lagkommentarer, förarbeten samt 
Skatteverkets handledning om företrädaransvar (SKV 443) fick vi fram vilka NJA-fall de 
ansåg är viktiga att beakta i bedömningen.  
 
För att empirin ska bli överskådlig har vi numrerat våra rättsfall. Detta gör också att det blir 
lättare för läsaren att gå tillbaka och hitta aktuella rättsfall under analysen. Domarna från läns-
rätten har vi markerat med ett A och domarna från kammarrätten har vi markerat med ett B.  
 

2.4 Intern validitet 
Eftersom vår problemformulering formuleras på den teoretiska nivån och vår empiri sker på 
den operationella nivån är validiteten i undersökningen ett centralt problem.9 Vi tar här upp 
begreppsvaliditet, reliabilitet och resultatvaliditet.  
 
2.4.1 Begreppsvaliditet 
Begreppsvaliditet i undersökningen handlar om överensstämmelsen mellan teoretisk 
definition och operationell indikator samt frånvaron av systematiska mätfel.10 För att kunna 

                                                 
8 Halvorsen s. 102 
9 Esaiasson s. 61 
10 Esaiasson s.61  
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undersöka om företrädaransvaret är att jämställa med strikt ansvar var vi först tvungna att 
definiera vad strikt ansvar är. Vi har därför tittat på andra områden inom rättsvetenskapen där 
strikt ansvar förekommer, såsom skadeståndsrätten och brottsbalken. Det finns ingen klar 
gränsdragning vad strikt ansvar är utan det är snarare en tolkningsfråga. I våra rättsfall har vi 
sedan analyserat vilka grunder domstolarna har för att utdöma personligt betalningsansvar.  
 
Begreppsvaliditeten är bra om det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska begrepp 
som används och de empiriska undersökningsinstrumenten.11 Vi valde att analysera rättsfall i 
vår undersökning för att se på vilka grunder domarna dömt. Detta eftersom vi ansåg att studiet 
av rättsfall gav en mer objektiv bild av verkligheten än om vi t.ex. hade gjort intervjuer. Att 
använda sig av dokument i forskningen kan ha stora fördelar. Dessa har inte påverkats av 
forskarens värderingar och uppfattningar, vilket betyder att det i stort sett går att bortse från 
påverkanseffekter som en begränsning av validiteten hos dessa data. Dokumenten har ju inte 
skapats i något specifikt forskningssyfte. Det är viktigt att ta hänsyn till om materialet som 
används är äkta, om det är trovärdigt, om det är representativt för vår undersökning och att det 
är tydligt och begripligt.12 Vi anser att våra rättsfall uppfyller samtliga av dessa krav. 
 
2.4.2 Reliabilitet 
Frånvaro av slumpmässiga fel ger en undersökning god reliabilitet. Bristande reliabilitet 
orsakas främst av slarvfel under datainsamlingen och under den efterföljande data-
bearbetningen.13 Vi har i vår undersökning använt oss av relativt många olika rättsfall varför 
vi delat upp dem mellan oss och skrivit om hälften var. Detta kan ha medfört att vi tolkat 
rättsfallen olika, en viss subjektiv värdering krävs när det viktigaste ska tas ut av långa rätts-
fall. Vi har dock diskuterat de rättsfall som varit oklara och svårtolkade för att tillsammans få 
en bättre uppfattning.  
 
2.4.3 Resultatvaliditet 
Resultatvaliditet handlar om att vi verkligen undersöker det vi påstår att vi undersöker, att 
resultaten vi efter undersökningen får fram är giltiga. För att resultatvaliditeten ska vara hög 
måste både begreppsvaliditeten, alltså att det finns en god överensstämmelse mellan teoretisk 
definition och operationell indikator, och reliabiliteten, vilket innebär frånvaron av slump-
mässiga fel, vara hög.14  
 

2.5 Extern validitet  
Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från den faktiskt genomförda 
undersökningen kan generaliseras till den population av analysenheter som ursprungligen var 
avsikten.15 De objekt vi har studerat i vår undersökning valdes eftersom vi tror att dessa är 
representativa för populationen i stort. Vi skulle kunna ha tagit med alla länsrättsdomar från 
Sveriges olika länsrätter, men på grund av det att det finns väldigt många av dem och vi inte 
hade möjlighet att undersöka alla valde vi att använda oss av länsrättsdomarna i Värmland. Vi 
tror inte heller att en totalundersökning av samtliga rättsfall från alla Sveriges länsrätter skulle 
ha gett så mycket mer än vad vi nu fick fram eftersom domarna använder prejudikat och 

                                                 
11 ibid s. 62 
12 Bryman s. 357 
13 Esaiasson s. 67 
14 ibid s. 61 
15 ibid s. 171 
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praxis i sin bedömning. Urvalsundersökningar kan också ge noggrannare resultat än en total-
undersökning eftersom koncentrationen minskar när mängden enheter och information blir för 
stor.16 
 
Generalisering är ett utmärkande drag hos alla rättsregler. Det först bedömda fallet är aldrig 
exakt detsamma som efterföljande fall, där ändå det första fallet används som prejudikat. 
Eftersom parterna är olika måste man generalisera bort de individuella personerna i tvisterna. 
Det från rättslig synpunkt betydelsefulla i händelseförloppet sätts istället i centrum och fallet 
beskrivs abstrakt, som ett typfall. På så sätt kan andra uppkommande fall sedan passas in. 
Dessa generaliseringar är grundläggande för all juridisk begreppsbildning. Metoden används 
idag vid tolkning av rättsfall och vid utformningen av lagbestämmelser.17 Domstolens tendens 
att följa prejudikat är också i praktiken stor.18 
 
Gällande kammarrättsdomarna gjorde vi ett strategiskt urval av ett mindre antal fall. 
Möjligheten att generalisera resultaten från ett litet antal studier har länge diskuterats. 
Strategiskt utvalda fall är visserligen inte i detalj representativa för populationen som helhet, 
men genom att analytiskt generalisera resultaten till en teori fås allmängiltiga aspekter fram. 
Dessa kan sedan användas till att säga något väsentligt om övriga fall i populationen.19 Så 
länge rättsfallen vi undersöker inte skiljer sig systematiskt från andra fall i populationen har vi 
grund för att tro att resultaten är generaliserbara. Är bara frågeställningen tillräckligt generell 
och populationen tillräckligt homogen går det att uttala sig allmängiltigt utifrån mycket få 
fall.20   
 

2.6 Tidigare undersökningar 
På Karlstad Universitet har det tidigare gjorts två D-uppsatser om företrädaransvar. Den ena, 
som är från 2004, undersöker om ett aktiebolags ställföreträdare har blivit personligt 
betalningsansvariga för bolagets förpliktelser efter konkurs. De kom fram till att så var fallet i 
många konkursdrabbade företag. Den andra uppsatsen är från 2005 och deras undersökning 
handlar om hur förändringar i skattebetalningslagen har mottagits och hur de har påverkat 
företrädaransvaret. I denna uppsats framkom att bestämmelserna om företrädaransvar inte är 
tillfredsställande och författarna anser att lagen bör ses över ytterligare. Åsikterna om när 
betalningsskyldigheten ska inträda har varit motstridiga. Skatteverket anser inte att åter-
införandet av de subjektiva rekvisiten medfört någon skillnad vid frågan om företrädaransvar. 
 
Även vid Uppsala Universitet har en studie på D-nivå gjorts kring företrädaransvar. Denna 
uppsats tar främst upp hur företrädaransvaret behandlas i SBL 12 kap. 6 § och om lagen är 
effektiv eller inte. Författaren anser att en lagstiftning på området är nödvändig, så att staten 
får in sina skatteintäkter. Men hon påpekar även vikten av att arbetet runt företrädaransvaret 
blir mer preventivt för att undvika att personligt betalningsansvar uppkommer. 
 
Skatteverket har gjort en sammanställning av praxis i mål om företrädaransvar. Fallen som 
där tas upp är domar från oktober 2004 till oktober 2005.  

                                                 
16 Holme & Solvang s. 182 
17 Lehrberg s. 66 
18 ibid s. 97 
19 Esaiasson s. 178 
20 ibid s. 183 
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3. Teori  
I detta kapitel redogör vi för vad företrädaransvar är och hur regleringen kring företrädar-
ansvar såg ut förr och idag. Vi ger även en beskrivning av vad subjektiva och objektiva 
rekvisit är samt hur företrädaren enligt lagen kan undkomma ansvar.   

 

3.1 Företrädaransvar 
Om ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter och inte har möjlighet att betala in sina 
skatteskulder kan företrädarna för företaget bli ansvariga att betala.21 Regler om företrädar-
ansvar finns i skattebetalningslagen (SBL). Betalningsskyldigheten gäller det belopp som inte 
betalats in till staten i rätt tid och en grundläggande förutsättning för ansvar är att företrädaren 
handlat uppsåtligen eller med grov oaktsamhet. Med rätt tid menas den tid som gäller för 
redovisning av skatt enligt 10 kap. SBL samt betalningstidpunkterna i enlighet med reglerna i 
16 kap.22  
 

3.2 Lagstiftningen  
Reglerna om företrädaransvar fanns från början i uppbördslagen (UBL) men flyttades 1997 
över till SBL med en viss omformulering av bestämmelserna. I januari 2004 ändrades 
bestämmelserna ytterligare en gång på grund av misstankar om att rättsläget skärpts vid 
införandet av SBL och regeringen ville därför återställa rättsläget såsom det var när UBL 
gällde.23 
 
3.2.1 Uppbördslagen 
Bestämmelserna om företrädaransvar fanns tidigare i 77a § UBL (1953:272). Enligt denna lag 
blev företrädaren personligt betalningsansvarig för bolagets skatter om han uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet underlät att betala skatte- och avgiftsbelopp inom föreskriven tid eller i 
föreskriven ordning.24 Bevisbördan låg på det allmänna.25 Fanns det särskilda skäl kunde dock 
betalningsskyldigheten jämkas eller efterges.26  
 
Redan på 1950-talet uppmärksammades problem med uppbörden av källskatterna. Enligt 
UBL var arbetsgivaren skyldig att innehålla en anställds källskatt, men det hände att arbets-
givaren inte hade medel tillgängliga på skattens förfallodag. Arbetsgivaren blev då enligt 
UBL betalningsskyldig för skatten, men gick företaget i konkurs gick staten helt miste om 
dessa pengar. Det fanns även en straffbestämmelse som gav böter eller fängelse om arbets-
givaren underlät att betala de anställdas källskatt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Dessa 
båda bestämmelser sågs dock inte som tillräckligt effektiva, staten gjorde förluster.27  
 
På grund av detta tillsattes uppbördsutredningen 1959 för att utreda frågan om företrädarens 
betalningsansvar. Utredningen ledde fram till att företrädaren skulle kunna åläggas solidariskt 
betalningsansvar med den juridiska personen vid underlåten skattebetalning. Förutsättningen 

                                                 
21 Folkesson s. 22 
22 Oppenheimer s. 389 
23 Prop. 2002/03:128 s. 1 
24 www.rikdagen.se (3) 
25 Balans nr 5 2002 s. 13 
26 www.riksdagen.se (3) 
27 Löfgren s. 98 
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var dock att företrädaren handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet, bestämmelsen utformades 
alltså efter de straffrättsliga bestämmelserna. Betalningsskyldigheten skulle dock inte ses som 
en straffsanktion utan meningen var bara att ge det allmänna en möjlighet att ålägga 
företrädaren ett ekonomiskt ansvar tillsammans med den juridiska personen.28 Det infördes 
även ett undantag, nämligen en möjlighet att jämka eller efterge betalningsskyldigheten om 
det fanns särskilda skäl. Det framgick dock aldrig vad som avsågs med uppsåt och grov 
oaktsamhet eller vad som utgjorde särskilda skäl för jämkning eller eftergift. Tolkningen 
lämnades till rättstillämpningen att avgöra.29 
 
Syftet med reglerna om företrädaransvar var att försöka förmå alla skattskyldiga att sköta sina 
skatter och se till att de betalades i tid. Det var förr vanligt att företag fick långa skattekrediter 
genom att betala in skatterna för sent. Då fanns rest- och tilläggsavgifter som utgick som 
straff men dessa var inte tillräckliga. Trots dessa tillägg ansågs skattekrediten vara en billig 
kredit.30 Företrädaransvaret har allteftersom utvidgats. På mitten av 1980-talet omfattades 
även mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter, punktskatter och tull.31 
 
3.2.2 Skattebetalningslagen 1997 
1997 upphörde UBL och bestämmelser om företrädaransvar infördes istället i SBL 
(1997:483).32 För att göra bestämmelserna lättare att tillämpa och förstå togs de subjektiva 
rekvisiten bort och ersattes med objektiva termer. Dessutom avskaffades straffansvaret.33 
Bevisbördan flyttades över från det allmänna till företrädaren. Företrädaren skulle alltså 
kunna visa att denne inte haft sådan insikt att han haft anledning att räkna med att betalning av 
skatten inte skulle kunna ske i rätt tid.34 Meningen med detta var inte att skärpa betalnings-
ansvaret utan bestämmelserna skulle ges samma innebörd i sak som tidigare gällande 
bestämmelser.35 Konsekvensen blev dock en regelskärpning, eftersom det räckte att objektivt 
konstatera att inbetalning av skatter och avgifter inte har skett i rätt ordning.36  
 
Betalningsskyldigheten utgick precis som tidigare som huvudregel, men om företrädaren 
vidtog vissa åtgärder innan skattens förfallodag fanns en möjlighet att undkomma ansvar.37 
Åtgärderna som åsyftas är sådana som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av den 
juridiska personens skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. Detta kan t.ex. 
innebära att begära det juridiska personen i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion.38 
Samma regler angående jämkning behölls som tidigare, fanns särskilda skäl skulle det vara 
möjligt att jämka.39 Processer om företrädaransvar fördes i två olika domstolar. Den grund-
läggande skattefrågan prövades av förvaltningsdomstol och företrädaransvar prövades av 
allmän domstol. Orsaken till detta var bl. a. att allmän domstol ger möjligheter till förlikning 
avseende beloppet genom en utomprocessuell överenskommelse, vilket är mycket vanligt 
förekommande i denna typ av mål.40 
                                                 
28 SOU2002:8 s. 62 
29 Löfgren s. 98 
30 Folkesson s. 244 
31 Löfgren s. 98 
32 www.riksdagen.se (3) 
33 SOU2002:8 s. 64 
34 Balans nr 5 2002 s. 13 
35 SOU2002:8 s. 64 
36 www.srfkonsult.se (7) 
37 SOU2002:8 s. 65 
38 www.riksdagen.se (4) 
39 SOU2002:8 s. 65  
40 www.srfkonsult.se (7) 
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3.2.3 Nuvarande skattebetalningslag  
Regeringen fick under år 2000 i uppdrag av Riksdagen att analysera reglerna om betalnings-
ansvar för företrädare för juridiska personer.41 Bakgrunden till utredningen var att domstolar 
och myndigheter hävdade att ändringen av företrädaransvar som gjordes i och med SBL:s 
införande medfört en skärpning av ansvaret, trots att motsatsen hävdades i lagens förarbeten.42 
HD ansåg att så var fallet i sitt beslut den 15 mars 2000 angående ett mål om retroaktiv 
tillämpning av lagstiftningen.43 Regeringens uppgift blev att undersöka om bestämmelserna i 
SBL behövde ändras för att bättre säkerställa att så inte var fallet. Resultatet presenterades i 
betänkandet Företrädaransvar (SOU 2002:8).44 
 
I utredningen framkom att en omformulering av reglerna i 12 kap. 6 SBL är nödvändig för att 
säkerställa att rättsläget återställs till vad som gällde före SBL:s tillkomst.45 Detta resulterade 
bland annat i att de subjektiva rekvisiten återinfördes och att även bevisbördan återfördes på 
det allmänna. Dessutom flyttades handläggningen av företrädaransvar från allmän domstol till 
förvaltningsdomstol, där första instans är länsrätt.46 Ett skäl till detta är den starka kopplingen 
som finns mellan skattskyldigheten och företrädaransvaret. Företrädaransvaret har ett naturligt 
samband med den förvaltningsrättsliga rättsskipningen på många sätt, t.ex. avser betalnings-
ansvaret en skattefordran och företrädaren är att anse som skattskyldig.47 Att överföra ärendet 
till allmän förvaltningsdomstol säkerställer även att den bakomliggande rättsfrågan kan 
prövas i samma instans, samt det för företrädaren mycket viktiga förhållande att dessa dom-
stolar alltid enligt officialprincipen har huvudansvaret för en fullständig utredning som ger en 
allsidig överblick inför bedömningen om företrädaransvaret. Dessutom uppnås process-
ekonomiska fördelar.48 
 
Här är lagen i dess nuvarande betydelse: 
 

6 § Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är 
företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala 
belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare 
för en juridisk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har 
underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med 
den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den. 
   Betalningsskyldighet är, om inte annat följer av tredje stycket, knuten till 
den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats enligt vad 
som anges i 10 och 16 kap. 
   Vid ändring av ett beskattningsbeslut som avser mer än en redovisnings-
period avses med förfallodag enligt andra stycket den förfallodag som 
beslutats med tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket. Beträffande slutlig 
skatt tillämpas den förfallodag som gäller för det grundläggande beslutet 
om slutlig skatt enligt 16 kap. 6 § första stycket. Lag (2004:1345). 

                                                 
41 Prop. 2002/03:128  s. 19 
42 Balans 2002 nr5 s. 13 
43 www.riksdagen.se (3) 
44 Prop. 2002/03:128 s. 19  
45 Balans 2002 nr 5 s. 13 
46 www.riksdagen.se (4) 
47 Balans 2002 nr 5 s. 14 
48 www.srfkonsult.se (7) 



 - 15 -

Även fast beslut om företrädaransvar fattas av förvaltningsdomstolarna ska möjligheten att 
träffa utomprocessuell överenskommelse om betalningsansvar finnas kvar.49 Efter att parterna 
träffat en sådan överenskommelse kan domstolen inte pröva frågan om betalningsansvar utan 
när den fullgjorts är den ett beskattningsbeslut som inte går att överklaga.50 Detta dock endast 
om det inte med hänsyn till företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning 
framstår som olämpligt från allmän synpunkt.51 
 
3.2.4 Sammanfattning av ändringarna i lagen 2004 
• De subjektiva rekvisiten återinförs 
• Bevisbördan återförs på det allmänna 
• Befrielse om särskilda skäl föreligger kvarstår som oförändrad i enlighet med UBL 
• Beslut fattas av förvaltningsdomstol istället för allmän domstol 
• Möjlighet till utomprocessuell överenskommelse ska finnas kvar trots att processen flyttas 

över till förvaltningsdomstol 
 

3.3 Andra förändringar under år 2004 av intresse för företrädar-
ansvaret 
1 januari, 2004 ändrades även bestämmelserna om förmånsrätt. Staten förlorade sin förmåns-
rätt vid konkurs. Syftet med detta var att skatteförvaltningen ska öka sina insatser gällande 
bl.a. uppföljning av krediter och medverkan vid rekonstruktion av företag. Genom den 
förlorade förmånsrätten får ärenden om företrädaransvar en väsentligt större betydelse jämfört 
med tidigare. Skatteverket har arbetat fram en rapport med anledning av de förändrade 
förmånsrättsreglerna där de undersöker konsekvenserna av ändringen (SKV Rapport 2004:2, 
den 19 januari 2004). I rapporten framkommer att Skatteverket kommer att behöva öka sina 
insatser gällande att bevaka sina krediter och i större utsträckning delta i ackords-
förhandlingar.52   
 
Skattemyndigheterna och Riksskatteverket avvecklades den 1 januari 2004 och Skatteverket 
inrättades. Syftet med omorganisationen var bl.a. att öka flexibiliteten. Den tidigare utform-
ningen av organisationen hindrade att resurserna tillvaratogs på ett optimalt sätt. Med 
nuvarande organisation kan ökade satsningar ske gällande skattekontroll och brottsutredande 
verksamhet och möjligheten att specialisera sig på vissa arbetsuppgifter underlättas. Målet är 
också att kunna skapa nya och förbättrade förutsättningar för en enhetlig och likformig 
rättstillämpning.53 
 

3.4 Företrädare för juridisk person 
En juridisk person kan t.ex. vara ett företag eller en förening. En juridisk person kan ha egna 
fodringar och skulder samt träffa egna avtal. Däremot kan inte den juridiska personen ställas 
till svars inför domstol, utan det är istället företrädaren som åtalas.54 Någon legal definition av 
vem som är företrädare för den juridiska personen finns inte. I prop. 2002/03:128 övervägdes 
att införa en definition för att tydliggöra vem som anses vara företrädare men regeringen ville 
                                                 
49 www.riksdagen.se (4) 
50 Balans 2002 s. 13 
51 www.riksdagen.se (4) 
52 Skattenytt 2005 s. 28 
53 Ibid. 
54 www.skatteverket.se (1) 
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dock inte detta på grund av att det kan leda till både en ofrivillig utvidgning eller inskränkning 
av tillämpningsområdet. Tanken är istället att det ska bestämmas utifrån rättspraxis.55  
 
3.4.1 Legal företrädare 
Aktiebolagets styrelse och verkställande direktör är legala ställföreträdare för bolaget enligt 8 
kap. 29 och 30 §§ ABL. Betalningsskyldigheten utkrävs normalt av de styrelseledamöter eller 
VD som äger aktier i bolaget eller som har ett bestämmande inflytande över bolagets 
verksamhet. Avvikelser i detta avseende kan medföra hel eller delvis befrielse. En styrelse-
ledamot kan dock inte frita sig från skyldigheten att fullgöra de förpliktelser som följer av 
uppdraget, även om styrelseuppdraget är av mer formell natur. De kan inte genom att delegera 
ansvar eller utfärda fullmakter avsäga sig det yttersta ansvaret för bolaget. Det väsentliga för 
vem som ska åläggas personligt ansvar blir utifrån vem som har den faktiska maktpositionen 
och möjligheten att påverka bolagets skötsel. En styrelseledamot som endast har en formell 
ställning har ändå en skyldighet att vid misstanke om att skatterna inte kan betalas i tid vidta 
verksamma åtgärder. Det är graden av inflytande i bolaget som påverkar gränsen för när 
företrädaren borde ha haft anledning att misstänka något.56   
 
 
3.4.2 Faktisk företrädare 
Om andra personer som har ett betydande intresse i företaget finns, kan även de anses som 
företrädare för bolaget. Det kan vara en person som utan att vara legal företrädare har hand 
om ledningen eller förvaltningen av bolaget. Det avgörande är om företrädaren har betydande 
intresse och bestämmande inflytande över bolaget, genom t.ex. eget eller närståendes aktie-
innehav. En person kan även bli ansvarig om den har bestämmande inflytande genom stöd av 
fullmakter som ger rätt att förfoga över bolaget. Om en bulvan eller målvakt är satt i 
företrädarens ställe, har ändå företrädaren bestämmande inflytande.57 
 

3.5 Rekvisit  
Rekvisit indelas i två delar, objektiva och subjektiva. Det objektiva rekvisitet innebär att det 
handlar om yttre, faktiska förhållanden, t.ex. att ett handlande medfört skada. Det subjektiva 
rekvisitet avser gärningsmannens avsikt eller kunskap.58 De subjektiva rekvisiten kan sedan 
delas upp i två undergrupper, oaktsamhet och uppsåt. Oaktsamhet, culpa, betyder att personen 
varit vårdslös, oförsiktig och vållande. Med uppsåt, dolus, menas att gärningsmannen gör en 
medveten handlig för att uppnå något.59  
 
Oaktsamhet delas i sin tur in i medveten och omedveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet 
innebär en kontrollerad handling eller underlåtenhet att handla. Gärningsmannen är full-
ständigt medveten om vad som händer. Den som är medvetet oaktsam har möjlighet att rätta 
sig efter lagen och därför klassificeras den medvetna oaktsamheten oftast som grov. Den som 
endast handlat oaktsamt är mindre klandervärd än den som handlar uppsåtligen, eftersom hans 
likgiltighet är av mindre förkastligt slag.60  

                                                 
55 prop. 2002/03:128 s. 24 
56 Ibid. 
57 SKV 443 s. 32 
58 http://www.nationalencyklopedin.se (6) 
59 http://www.nationalencyklopedin.se (5) 
60 SOU 2002:8 s. 77 
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När en lagregel ska tolkas måste alla rekvisit identifieras och sedan måste det noggrant prövas 
om vart och ett av rekvisiten är uppfyllt i den aktuella situationen. Är inte alla rekvisit upp-
fyllda kan den ansvarige heller inte dömas. Rekvisiten är alltså kumulativa, de får endast 
verkan tillsammans.61 För att dömas för ett brott där subjektiva rekvisit krävs finns även en 
täckningsprincip. Täckningsprincipen innebär att de subjektiva rekvisiten måste täcka alla de 
objektiva för att det ska handla om ett brott. Bevisbördan för de subjektiva rekvisiten ligger 
hos myndigheterna.62 Trots att rekvisiten är uppfyllda kan den skattskyldige undgå ansvar om 
det finns särskilda skäl eller om beteendet är ursäktligt.63  
 
3.5.1 Skadeståndslagen 
Enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ska rekvisitet oaktsamhet vara uppfyllt för att 
skada ska ha anses uppstått. Den ansvarige ska ha gjort eller underlåtit att göra en viss 
handling och på grund av detta brutit mot lagen. Normalt krävs det dock handling för att oakt-
samhet ska anses ha ägt rum, det är inte tillräckligt att personen underlåter att handla. Någon 
definition finns inte i skadeståndslagen, utan graden av oaktsamhet i det enskilda fallet som 
ska medföra skadeståndsansvar bedöms utifrån lagstadganden och andra föreskrifter eller med 
stöd av rättspraxis. Finns det inte någon ledning i dessa källor kan domstolen i sista hand göra 
en fri bedömning med stöd av 35 kap. rättegångsbalken. Oaktsamhet har tidigare bedömts 
föreligga om den ansvarige inte handlat på ett sådant sätt som en förnuftig och hänsynsfull 
person i samma situation kan antas ha handlat.64  
 
Det finns även en möjlighet att bli befriad från ansvar, om överträdelsen varit ursäktlig. Det är 
upp till den ansvarige att visa att han av olika skäl inte haft möjlighet att ha kännedom om 
händelsen. Bristande kunskap rörande förhållanden som personen i fråga borde ha känt till 
minskar inte ansvaret, men däremot kan s.k. villfarelse medge ansvarsfrihet. Man måste dock 
skilja på faktisk villfarelse och rättsvillfarelse. Vid faktisk villfarelse har personen i fråga varit 
okunnig om faktiska förhållanden av vikt vid oaktsamhetsbedömningen medan han vid rätts-
villfarelse varit okunnig om innehållet i regelverket. Det är bara faktisk villfarelse som kan 
medge befrielse från ansvaret.65 
 
3.5.1.1 Strikt ansvar 

Med strikt ansvar menas att en person kan bli skadeståndsansvarig oberoende av om denna 
handlat oaktsamt/uppsåtligt eller inte. Skadeståndsansvar utgår även fast det inte kan bevisas 
att någon varit vållande till skadan. När det gäller strikt ansvar handlar det oftast om 
verksamheter som är särskilt farliga, eller kan ge upphov till särskilt allvarliga skador. Det 
vanligaste exemplet är hundägare, dessa har ett strikt ansvar för sina hundar vilket betyder att 
den skadelidande inte behöver kunna bevisa att hundägaren varit vårdslös. Detta är annars ett 
krav för att skadeståndsansvar ska kunna utgå. Det strikta ansvaret för hundar regleras i lagen 
(1943:459) om tillsyn över hundar och katter. I 6 § står att: 
 

” Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han 
ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han 
söka åter av den som har vållat skadan.” 

 

                                                 
61 Lehrberg s. 77-78  
62 föreläsningsanteckningar från 05-12-14 med Christine Andersson 
63 Lehrberg s. 77-78 
64 Sandeberg s. 115-118 
65 ibid s. 118-119 
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Även om någon annan för tillfället har hand om hunden är det alltså ändå hundägaren som har 
ansvaret.66 
   
3.5.2 Brottsbalken 
Även vid brott är ansvarsförutsättningarna desamma. De objektiva rekvisiten, krav på 
handling, och i vissa fall underlåtenhet att handla och det subjektiva rekvisitet, att det skett 
med uppsåt eller oaktsamhet. Strikt straffansvar förekommer i princip inte längre. Detta inne-
bär att endast den som uppsåtligen eller av oaktsamhet handlat så som anges i brotts-
beskrivningen i en lagregel har begått ett brott. Täckningsprincipen finns även här. Först 
undersöks om någon bestämmelse, föreskrift eller regel åsidosatts och sedan undersöks vilken 
möjlighet personen i fråga haft att ha insikt om att han handlat i strid med regeln. Inom straff-
rätten krävs det ett visst minimum av oaktsamhet för att straffansvar ska kunna utgå. Straff 
kan inte heller åläggas flera gärningsmän solidariskt utan en särskild prövning av ansvaret 
sker för varje individ.67    
 
I svensk lagstiftning är huvudregeln att brott kräver uppsåtligt handlande om inte annat anges 
särskilt. Detta anges i 1 kap 2 § BrB. Någon närmare definition av själva uppsåtsbegreppet 
ges dock inte. Om ett strängare krav på uppsåtsrekvisitet krävs står det i lagrummet. Det 
handlar då oftast om ett krav på direkt uppsåt. Direkt uppsåt innebär syfte eller avsikt, 
gärningsmannen eftersträvar en viss effekt med sitt handlande, han skjuter någon för att han 
vill döda honom. Med indirekt uppsåt menas att gärningsmannen inte direkt eftersträvar 
effekten, men han inser att konsekvensen är en nödvändig följd av hans handling. Vid 
ansvarsbedömningen görs ett s.k. hypotetiskt prov, där det undersöks om man mot bakgrund 
av den misstänktes personlighet kan utgå ifrån att han skulle ha handlat som han gjorde även 
om han insett konsekvenserna av sitt handlande.68   
 

3.6 Befrielse från ansvar 
Grunden för den betalningsskyldighet som kan påföras en företrädare är det skatte- eller 
avgiftsbelopp som den juridiska personen är skyldig att betala. Företrädaransvaret är 
accessoriskt, dvs. ansvaret sträcker sig inte längre än den juridiska personens betalnings-
skyldighet. Har den juridiska personen inte någon betalningsskyldighet kan heller inte något 
företrädaransvar göras gällande. Detta innebär att företrädaransvar inte kan göras gällande 
under den tid som den juridiska personen har anstånd med betalning. 69 Det gäller dock att 
bolaget har beviljats anstånd före skatternas förfallodag. Har anståndet först beviljats i efter-
hand kan företrädaren, om skatterna efter anståndstidens slut inte betalts, personligen ställas 
till svars för de förfallna skatterna.70 Det finns även en möjlighet för bolaget att träffa en 
avbetalningsplan med Kronofogdemyndigheten. Denna måste dock också upprättas innan 
skatterna förfaller till betalning för att företrädaren ska undkomma personligt betalnings-
ansvar.71 
 
 
 

                                                 
66 www.juridicum.su.se (8) 
67 Sandeberg s. 414 
68 ibid s. 414-415 
69 http://www.skatteverket.se (2) 
70 Folkesson s. 247 
71 prop. 2002/03:128 s. 38 
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Företrädaren kan bli befriad från ansvar om det finns särskilda skäl: 
 
6 b § Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalnings-
skyldighet enligt 6 eller 6 a §. Lag (2003:747). 
 
 Befrielse innebär att betalningsskyldigheten begränsas helt eller delvis. Befrielsemöjligheten 
motsvaras av den jämkningsmöjlighet som tidigare fanns i UBL. 72  Enligt praxis har 
företrädarens inflytande och ekonomiska intresse i bolaget samt sjukdom, ålder och 
ekonomisk förmåga utgjort skäl för befrielse.73 I vissa fall tas hänsyn till arbetsmarknads-
politiska skäl, framförallt om en annan myndighet har medverkat till att upprätthålla rörelsens 
drift. 74  Företrädarens nuvarande eller framtida betalningsförmåga kan inte åberopas som 
grund för jämkning, men tillsammans med någon annan grund kan den dock anses tillräcklig. 
Inte heller den omständigheten att företrädaren förlorat egna medel i företagets konkurs eller 
att man tagit hänsyn till de anställda eller arbetsmarknaden på orten har medfört befrielse. Har 
dock det allmänna på något sätt gjort påtryckningar för att den olönsamma verksamheten ska 
fortsätta har detta ansetts utgöra grund för jämkning.75 
 

3.7 Avvecklingsåtgärder 
Företrädaransvaret har blivit ett mycket effektivt medel för Skatteverket att få företag att 
betala skatter i rätt tid. För att undvika betalningsansvar finns enligt rättspraxis tre utvägar. 
Före eller senast på skattens förfallodag ska företrädaren besluta om betalningsinställelse, 
utverka betalningsanstånd eller ansöka om att försätta bolaget i konkurs.76 
 
3.7.1 Betalningsinställelse 
Det första tecknet på att ett bolag har svårigheter brukar vara att denne ställer in sina 
betalningar. Företaget försöker lösa sina problem genom en ackordsuppgörelse med 
fordringsägarna,77 syftet är att minska företagets skuldbörda. Gäldenären träffar en betalnings-
uppgörelse med sina borgenärer genom vilken borgenärerna nedsätter sina fordringar till ett 
visst belopp eller viss procent. Den del av fordringen som överstiger ackordsbeloppet eller 
ackordsprocenten bortfaller definitivt. 78  Företaget ”fryser” sin balansräkning, inga gamla 
skulder får betalas och ingen ny skuldsättning får ske. Detta är dock svårt att följa i praktiken, 
de anställda måste ju få sina löner utbetalda annars fortsätter de inte arbeta, och hyran måste 
betalas annars riskerar de att bli vräkta. Ackord är som regel ett alternativ till konkurs.79 Ett 
underhandsackord är en frivillig uppgörelse med samtliga eller några av gäldenärens 
borgenärer.80 

                                                 
72 ibid s. 53 
73 SKV443 s. 476 
74 Folkesson s. 247-248 
75 Oppenheimer s. 390 
76 Folkesson s. 250-252 
77 ibid s. 119-120 
78 Oppenheimer s. 377 
79 Folkesson s. 120 
80 www.ab.se (10) 
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3.7.2 Företagsrekonstruktion  
Beslutet om företagsrekonstruktion innebär en betalningsinställelse. Gäldenären får inte utan 
rekonstruktörens samtycke betala skulder som uppkommit före ett beslut om företags-
rekonstruktion och han får heller inte efter detta beslut åta sig nya förpliktelser. 
Under en pågående företagsrekonstruktion får borgenärerna inte försätta gäldenären i konkurs 
eller på annat sätt, t.ex. genom utmätning driva in sina fordringar. Normalt sett ska en 
rekonstruktion vara avslutad inom tre månader men det finns möjlighet till förlängning med 
tre månader i taget upp till ett år.81   
 
3.7.3 Konkurs 
En betalningsinställelse syftar oftast till att genomföra någon slags rekonstruktion av 
gäldenärens ekonomiska ställning och därmed försöka undvika konkurs. Men risken för 
konkurs är dock överhängande efter en betalningsinställelse.82  
 
En gäldenär som är på obestånd kan på egen eller på borgenärs begäran ansöka om konkurs. 
Vid obestånd har företaget betalningsproblem och dessa är inte endast tillfälliga. Gäldenären 
förlorar rådigheten över sin egendom vid konkurs. Han får inte ingå nya förbindelser, gör han 
det ändå kan dessa inte göras gällande i konkursen.83 Det huvudsakliga syftet med konkurs är 
att tillgodose borgenärernas intresse av att få betalt för sina fordringar. Gäldenärens tillgångar 
tas om hand av en konkursförvaltare vars uppgift är att realisera tillgångarna. De pengar som 
betalas in fördelas sedan mellan fordringsägarna.84   
 

 

                                                 
81 Folkesson s. 137-138 
82 ibid s. 124 
83 ibid s. 155-157 
84 Oppenheimer s. 414 
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4. Empiri och analys 
I det här kapitlet ska vi presentera våra rättsfall och analysera våra resultat. Kapitlet är 
uppdelat i olika kategorier, vilka var och en behandlar HD:s avgöranden och rättsfall från 
kammarrätten och länsrätten. Efter varje kategori analyseras resultaten.     

 

4.1 Begreppet företrädare 
Här presenteras de rättsfall som behandlar vem som anses vara företrädare för ett bolag, och 
således är den som blir personligt betalningsansvarig om bolaget inte betalar in sina skatter.  
 
4.1.1 Praxis från uppbördslagen 
Nedan följer de rättsfall vi hämtat från HD:s avgöranden angående begreppet företrädare. Vi 
har valt ut fyra avgöranden. 
 
4.1.1.1 Begränsat inflytande  

Jämkning av företrädaransvar har medgivits i vissa fall då företrädaren haft begränsat in-
flytande i bolaget. I NJA 1972 s. 205 ägde företagsledarens mor 90 % av aktierna varför 
företrädaren inte själv kunde bestämma över bolaget. HD bedömde att företrädarens ställning 
i bolaget därför närmast var att betrakta som en anställd. Betalningsskyldigheten jämkades 
med 75 %. Företrädaren hade även angivit att han saknade ekonomisk förmåga men detta 
utgjorde dock inte något skäl för jämkning. 
 
4.1.1.2 Vilseledd  

Företrädaren befriades i NJA 1973 s. 544 eftersom han blev vilseledd beträffande bolagets 
ekonomiska ställning. Han var arbetslös och hade inte någon annan möjlighet till inkomster 
när han trädde in i företaget. När han förstått att bolaget inte betalt skatten gjorde han vad han 
kunnat för att reda upp situationen. När det inte fungerade satte han bolaget i konkurs. Hans 
möjligheter att bestämma över bolaget var begränsat, trots att hans ställning var att likställa 
med en anställd företagsledare. HD ogillade åtalet. 
 
4.1.1.3 Ej skäl för misstanke  

Företrädaren blev i NJA 1974 sid. 297 befriad från personligt betalningsansvar trots att hon 
som styrelseledamot i företaget har skyldighet att följa bolagets utveckling. Företrädaren an-
förde till HD att hon aldrig varit med på något styrelsemöte eller bolagsstämma, hon såg 
heller aldrig något bokslut. Hennes make förklarade att han skötte företaget och att hon inte 
skulle bry sig om detta. Maken tog ibland med papper hem för att hon skulle underteckna 
dem. Hon kände sig tvingad att skriva på dessa papper eftersom hennes make hade dåligt 
hjärta och häftig humör, den åtalade kände sig rädd att något skulle hända maken. Av ut-
redningen framgår att maken skötte hela bolagets rörelse och hade hand om löner och 
skattebetalningar.  
 
HD anförde i sitt beslut att den åtalade på grund av sin ställning som styrelseledamot var 
skyldig att vid misstanke om misskötsel undersöka och försöka rätta till missförhållandena. I 
det här fallet fanns det dock inte någon anledning att misstänka att något var fel och därför 
blev hon befriad från ansvar.    
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4.1.1.4 Fullmakt  

NJA 1979 s. 555 handlar om ett familjeföretag där pappan varit styrelseledamot och VD och 
sonen endast en anställd som ägde 20 % av aktierna. Pappan yrkade att han dragit sig tillbaka 
och endast stod kvar som VD för att han inte förstod att han skulle dra sig ur verksamheten. 
Sonen yrkade att han inte var företrädare för bolaget, även om han skötte en del av VD:s 
uppgifter genom fullmakter. Beslut om vem av bolagets borgenärer som skulle betalas togs 
dock i samråd med pappan. Kronofogdemyndigheten begärde bolaget i konkurs när bolaget 
inte följt avbetalningsplanen de upprättat. HD dömde ut ett solidariskt ansvar för både pappan 
och sonen att personligen betala bolagets skatteskulder. 
 
4.1.2 Rättsfall från kammarrätten och länsrätten  
Nedan presenteras de domar vi tagit fram från kammarrätten och länsrätten angående 
begreppet företrädare. Vi har valt ut fyra stycken.  
 

4.1.2.1 Formell ställning (B1)  

Skatteverket ansöker om betalningsansvar för Blom och Ahl solidariskt med Tonbridge AB. 
Blom är ensam styrelseledamot i bolaget, men han deltog dock inte i rörelsen. Skatteverket 
anser ändå att han är legal företrädare för bolaget. Bolaget har inte betalt in skatterna eller 
vidtagit åtgärder för en avveckling. Blom anför att han inte har något med bolaget att göra, 
mer än att han blev utnyttjad att skriva på sin namnteckning på några papper. Han anser sig 
bara vara skyldig till att ha varit dum, godtrogen och lättlurad men inte att han handlat med 
uppsåt eller grov oaktsamhet. Kammarrätten anser att Blom som legal företrädare är skyldig 
att betala och han får därför i vart fall anses ha varit grovt oaktsam. Kammarrätten bifaller 
därför statens ansökan. Blom fick vid överklagan till Regeringsrätten avslag. 
 
4.1.2.2 Ej fog för misstanke (B2)  

Bender tillsammans med Bohusbetong AB anses betalningsansvarig för bolagets obetalda 
skatter. Bender bestrider ansvar eftersom han saknade anledning att anta att skatterna inte 
hade betalats. Det är andra tjänstemän som har haft ansvar för bolagets löpande åtagande och 
de har prioriterat leverantörsskulder före betalningen av skatt, utan hans vetskap. Han anför 
även att bolaget haft betalningsproblem, men att denna endast var tillfällig. Dessutom har han 
ådragit sig sviktande hälsa till följd av bekymmer med lönsamheten i bolaget och har fått 
diagnosens utmatningssyndrom.  
 
Kammarrätten anser inte att Bender har fog för sin uppfattning att betalningsoförmåga endast 
var tillfällig. Bender har haft en sådan ställning i bolaget att det är hans skyldighet att hålla sig 
informerad om bolagets ekonomiska ställning, även fast det är andra som haft ansvar för 
betalningen. Därför har han i vart fall agerat grovt oaktsamt. Det Bender uppgett om sin 
sjukdom utgör inte heller tillräckliga skäl för befrielse eftersom han inte varit sjukskriven 
under den aktuella perioden. Han döms därför till personligt betalningsansvar.  
 
4.1.2.3 Fullmakt (B3)  

Skatteverket ansöker om betalningsansvar för Hörner angående obetalda skatter från bolaget 
AB Elbelysning Duvnäs. Hörner har under aktuell tid varit företrädare i bolaget som ensam 
styrelseledamot och då underlåtit att i tid betala skatterna. Inga åtgärder för en samlad av-
veckling av bolaget har vidtagits.  
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Enligt egna uppgifter överlät Hörner sin verksamhet och sina aktier till en annan firma i 
början av 2003 och kan därför inte bli betalningsansvarig. Underlaget för Hörners utträde ur 
bolagets styrelse, daterat 1 juli 2003, kom dock inte in till PRV förrän den 24 november 2003. 
Hörner fick, efter att ha utträtt ur styrelsen, en generalfullmakt för att företräda bolaget under 
en övergångsperiod för att hjälpa företaget att komma igång. Under hösten 2003 skrev han på 
bolagets samtliga skattedeklarationer. Den 3 mars 2004 försattes bolaget i konkurs. Hörner 
medger att bolaget utfärdat en begränsad fullmakt åt honom men att det inte kan medföra att 
ansvaret läggs på honom. Han anser inte att han kunnat påverka eller haft något väsentligt in-
flytande på företaget och dess ledning.  
 
Kammarrätten ansåg dock att Hörners påstådda begränsade roll i bolaget framstår som mycket 
osannolik. Övervägande skäl talar för att Hörner åtminstone fram till november 2003, då 
ändringsanmälan inkom till PRV, har varit såväl formell som faktisk företrädare. Enligt 
lagens förarbeten är det inte bara legala företrädare som kan utkrävas på ansvar. Det 
avgörande blir vem som har den faktiska maktpositionen och möjligheten att påverka 
förvaltningen i bolaget. Genom sitt agerande i bolaget och med stöd av den generalfullmakt 
som utfärdades är han att betrakta som faktiskt företrädare för bolaget under hela den aktuella 
perioden. Hörners underlåtenhet att betala in skatter i tid anses vara åtminstone grovt 
oaktsamt. 
 
4.1.2.4 Faktisk företrädare (A20)  

Skatteverket ansöker om personligt betalningsansvar för Björn tillsammans med Lar-Bertils 
Industrimontage KB för obetalda skatter. Björn bestred ansvar och angav att han i juli 2002 
överlåtit sina aktier. Han stannade kvar som anställd i bolaget under en upplärningsperiod och 
antog att köparen betalat skatterna. När han upptäckte bolagets problem kontaktade han 
Skatteverket. Med hänsyn till att han ansökt om anstånd och informerat Skatteverket anser 
han att han bör befrias från ansvar. Det var heller inte hans fel att skatterna inte kunde betalas 
i tid, problemen uppstod till följd av att betalningar från Norge dragit ut på tiden med 25 
dagar. Han var aldrig själv insatt i redovisningen utan överlät det till experter. 
 
 Enligt Skatteverket var Björn företrädare för bolaget fram till augusti år 2002. Han har 
därefter fram till och med oktober varit företrädare för bolaget genom fullmakt, men även 
tiden därefter, fram till konkursen i mars 2003, har han haft hand om ledningen och 
förvaltningen av bolaget. Han har då haft insikt om att skatter inte skulle komma att betalas på 
förfallodagarna. Björn har undan för undan skjutit fram betalningar av skatterna genom 
anstånd. Vid anståndsansökan har han dessutom lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket, 
vilket medfört att anstånd egentligen inte skulle ha lämnats.  
 
Länsrätten gör bedömningen att betalningsskyldigheten är knuten till tidpunkten när skatten 
ursprungligen skulle ha betalas och att anstånd som beviljas efter förfallodagen inte utgör 
grund för befrielse. Att Skatteverket medgivit tillfälliga anstånd som senare löpt ut utan att 
betalning skett utgör ingen annan bedömning, eftersom Björn var företrädare även när 
anstånden löpte ut. Aktieöverlåtelsen påverkar inte heller ansvaret, eftersom han i praktiken 
fortsatt att företräda bolaget. Vad som framkommit i målet visar inte annat än att Björn 
handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Särskilda skäl för befrielse har inte framkommit 
och Björn blev därför personligt betalningsansvarig.  
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4.1.3 Analys av begreppet företrädare 
Vem som anses vara företrädare för ett bolag framgår inte direkt i lagtexten utan bedöm-
ningen sker utifrån rättspraxis. I flera av våra rättsfall yrkar företrädarna, som oftast varit 
styrelseledamöter i bolaget, på befrielse eftersom de inte varit engagerade eller haft inflytande 
i rörelsen. Enligt NJA 1974 s. 297 framgår det dock att en styrelseledamot inte blir befriad 
bara för att någon annan haft ansvaret. Det är en styrelseledamots plikt att hålla sig 
informerad om hur verksamheten utvecklas. I ett av våra rättsfall (B1) var företrädaren 
styrelseledamot men han deltog inte alls i rörelsen, förutom att skriva på några papper. Detta 
räckte dock för att fälla honom till personligt betalningsansvar, han ansågs vara legal 
företrädare för bolaget.  
 
Företrädaren i domen ovan från 1974 befriades dock från ansvar fast hon var styrelseledamot. 
Det krävs nämligen också att det finns fog att misstänka att bolaget inte kommer att kunna 
betala skatterna i tid och i det här fallet ansåg inte domstolen att företrädaren hade något skäl 
att misstänka att något var fel. Hon hade själv inte heller något inflytande i bolaget. I ett annat 
av våra rättsfall (B2) åberopade företrädaren att inte heller han misstänkte att skatterna inte 
skulle kunna betalas i tid, men han befriades inte av domstolen. Företrädaren i detta bolag 
angav själv att han var medveten om att bolaget hade betalningsproblem, men han ansåg att 
dessa endast var tillfälliga. Själva vetskapen om betalningsoförmågan och att han dessutom 
arbetade i bolaget och således hade inflytande medförde att han ändå måste ha haft fog att 
misstänka att skatterna inte skulle kunna betalas i tid.    
 
Även efter utträde ur bolagets styrelse kan personligt betalningsansvar uppkomma. Det är 
graden av bestämmande inflytande som avgör. I ett av våra fall, A20, sålde företrädaren sitt 
bolag men var ändå kvar i företaget för att hjälpa köparna att komma igång. Han fick därför 
en fullmakt för att kunna sköta bolagets affärer. Eftersom han hade bestämmande inflytande i 
bolaget, genom fullmakten, räknades han som företrädare och kunde därför ställas till svars 
för bolagets skatter. Aktieöverlåtelsen påverkar inte ansvaret, eftersom han i praktiken fortsatt 
att företräda bolaget. Detta framkommer även i NJA 1979 sid. 555 där sonen i familje-
företaget endast var anställd, men genom fullmakter hade befogenheter att sköta VD:s 
uppgifter. Han hävdade dock att inga beslut togs utan att samråda med pappan, som var VD. 
Båda blev solidariskt ansvariga för bolagets skatter.  
 
Ett annat exempel på att det är graden av inflytande som är avgörande i det här fallet fås av 
B3 som visar att det inte bara är legala företrädare som kan bli betalningsansvariga utan också 
faktiska företrädare. Även i detta fall avgick företrädaren som styrelseledamot men fick en 
fullmakt för att kunna företräda bolaget. Han undertecknade dessutom företagets skatte-
deklarationer vilket medförde att det var han som ansågs ha den faktiska maktpositionen i 
företaget. Hans agerande medförde att han räknades som faktisk företrädare för bolaget och 
blev personligt betalningsansvarig. 
 
Det är alltså graden av inflytande i företaget som avgör vilka som anses vara företrädare, men 
detta innebär även att befrielse från ansvar kan ske om inflytandet är begränsat. Detta 
framkom i NJA 1972 s. 205. På grund av att företrädaren ägde en så pass liten andel av 
aktierna, hans mor ägde 90 %, ansåg HD att han endast hade begränsat inflytande i bolaget 
och därför jämkades betalningsskyldigheten. En annan jämförelse kan göras med NJA 1973 s. 
544. Företrädaren blev här vilseledd, men så fort han insåg detta vidtog han åtgärder för en 
samlad avveckling och befriades därför.  
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4.2 Åtgärder för en samlad avveckling av bolagets skuld 
I det här avsnittet behandlas frågan om vilka samlade åtgärder för avveckling som måste 
vidtas för att företrädaren ska kunna undgå betalningsansvar. 
 
4.2.1 Praxis från UBL 
Här presenteras de rättsfall vi hämtat från HD:s avgöranden angående åtgärder för en samlad 
avveckling. Vi har valt ut fyra avgöranden. 
 

4.2.1.1 Gränsen för oaktsamhet  

NJA 1960 s. 238 tar upp frågan om var gränsen för grov oaktsamhet ska dras. Företrädaren i 
det här fallet dröjde sju veckor med att betala in skatteavdrag på sina anställdas löner. För att 
oaktsamheten ska anses vara grov kan hänsyn tas till vissa omständigheter. I första hand ska 
det vara frågan om ett betydande belopp eller att upprepade liknande förseelser har före-
kommit. Om arbetsgivaren använt de innehållna skattebeloppen till något annat i sin rörelse 
och därför inte kan betala bör även beaktas. Ingen av dessa omständigheter förelåg i detta fall 
och arbetsgivaren ansågs därför inte som grovt oaktsam, utan bara oaktsam, och blev då 
befriad från ansvar. Företrädaren angav att inbetalningen inte skedde i tid på grund av hans 
militärtjänstgöring och sjukdom inom familjen. Detta utgör ytterligare omständigheter för att 
bedöma att dröjsmålet inte är att beakta som grovt. Det blev här aldrig talan om personligt 
betalningsansvar eftersom skatten till sist betalades in. De personliga förhållandena gjorde att 
företrädaren blev befriad från straffansvaret. 
 
4.2.1.2 Ej tidigare straffad 

I NJA 1972 s. 697 angav företrädaren att han satt in ett större belopp i bolaget själv. Han 
åberopade även sin bristande betalningsförmåga, att han saknar tillgångar, att han inte tidigare 
straffats för uppbördsbrott, att konkursen orsakats på grund av fel från leverantör och att han 
lurats av falska order. Bolaget hade även blivit lovade ett lån som inte utbetalades. HD sänkte 
straffet från en månads fängelse till böter med hänsyn till att företrädaren inte tidigare straffats 
för brott mot uppbördsförordningen och på grund av omständigheterna i övrigt. Betalnings-
skyldigheten jämkades eller eftergavs dock inte av HD. 
 
4.2.1.3 Betalningsinställelse  

Företrädaren i NJA 1971 B 27 borde redan under hösten 1966, eller i vart fall i början av 
januari, ha insett att en fortsatt drift av företaget skulle innebära påtaglig risk för att bolaget 
inte skulle kunna betala skatterna i tid. Ändå gjordes en betalningsinställelse inte förrän den 
23 januari 1967. Bolaget sattes i konkurs på egen begäran i april 1967. Företrädaren får anses 
som oaktsam eftersom han inte i tid vidtagit åtgärder i samtliga borgenärers intresse. Med 
hänsyn till att det endast gick tre veckor tills betalningsinställelse skett, vilket kan anses som 
en förhållandevis kort tid, ansåg dock inte HD att företrädaren varit grovt oaktsam, utan 
endast oaktsam. Åtalet ogillades därför. 
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4.2.1.4 Mannamånssituation och råd från advokat  

Företrädaren anlitade i NJA 1985 s. 13 en advokat som skulle förhandla med borgenärerna om 
betalningsinställelse, dock inte administrera betalningarna. Ansvaret att betala in skatterna låg 
därför kvar hos företrädaren. Vanligtvis överlåts ansvaret till ackordcentralen eller en advokat 
och då upphör ansvaret för företrädaren.  
 
Skattepengarna användes istället för betalning till staten till löpande utgifter i verksamheten. 
Företrädaren hade fått rådet av sin advokat att inte betala in några skattebelopp, vare sig 
förfallna eller senare förfallande, eftersom betalning kunde leda till straffansvar för 
mannamån mot borgenärer och personligt betalningsansvar. Med mannamån mot borgenärer 
menas att en gäldenär som är på obestånd gynnar en viss borgenär på en eller flera andra 
borgenärers bekostnad. HD uttalade att företrädaren efter 1976 års ändring i 11 kap 4§ BrB 
inte skulle gjort sig skyldig till mannamån mot borgenärer genom att betala in skattebeloppen, 
varför detta inte är ett giltigt åberopande. Men eftersom företrädaren handlade efter råd av sin 
advokat kan grov oaktsamhet inte läggas honom till last. 
 
4.2.2 Rättsfall från kammarrätten och länsrätten  
Nedan presenteras de rättsfall angående åtgärder för en samlad avveckling. Vi har valt ut tio 
stycken rättsfall som belyser detta. 
 
4.2.2.1 Överlåtelse av aktier (B4) 

Målet avser Karlsson med företaget Peo-konsult i Trosa AB. Karlsson har varit ensam ägare 
och styrelseledamot i bolaget fram till och med juni 2002, då hon för en krona överlät bolaget 
till Svensson som då inträdde som styrelseledamot. Svensson uppgav att tillgångar saknades 
vid förvärvet och att han inte mottagit någon bokföring eller drivit någon verksamhet i 
bolaget. Svensson själv har varit personligt restförd sedan 2001 och han har varit formell 
företrädare i minst tre bolag till som försatts i konkurs. Staten anser därför att Svensson agerat 
som ”målvakt”. Skulderna avser förfallodagar mellan januari-maj 2002 och grundar sig på 
skattedeklarationer som Karlsson undertecknat. Hon har inte avvecklat bolaget utan drivit det 
vidare med skatteskulder som riskkapital tills det att hon lämnade bolaget.  
 
Karlsson bestrider ansvar och anger att hon anlitat en konsultfirma som skulle sköta bolagets 
redovisning. Beloppen ärendet gäller har fastställts efter det att hon lämnat styrelsen i bolaget 
och hon kan därför inte anses betalningsansvarig för dessa. Hon avyttrade bolaget när det stod 
klart för henne att verksamheten var förlustbringande vilket måste stå i samtliga borgenärers 
intresse. Köparen framställde nämligen att han skulle betala bolagets skatteskulder. Hon anser 
även att särskilda skäl för jämkning föreligger eftersom hon har bristande ekonomisk 
förmåga, tung försörjningsbörda samt avsaknad av realiserbara tillgångar. Hon har även privat 
övertagit stora delar av de fodringar banken hade mot bolaget. 
 
Kammarrätten gör följande bedömning: anlitande av en konsultfirma befriar inte från 
företrädaransvar. Att avyttra aktierna efter att skatteskulden redan har uppstått är inte heller en 
möjlighet att undkomma ansvar. Bristande betalningsförmåga utgör inget skäl för jämkning, 
bara i undantagsfall och då i kombination med andra omständigheter. Karlsson har agerat 
grovt oaktsamt och inga särskilda skäl för befrielse föreligger.  
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4.2.2.2 Ej godkända avvecklingsåtgärder (B6) 

Ansökan om personligt betalningsansvar för Tönnberg, Holmberg och Lindgren tillsammans 
med Västra Frölunda Byggbemanning AB. Företaget sattes i konkurs den 22 augusti 2003 och 
förfallodagarna för skatterna ansvaret gäller uppkom från och med 12 december 2002.  
 
Företrädarna anser sig inte ha förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt eftersom de vidtagit 
sådana åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling. De ansökte om anstånd 
med betalning i väntan på en fastighetsaffär som dock inte blev av. Ytterligare anstånd söktes 
med de fick då avslag från Skatteverket. Samtliga medarbetare sades då upp och kontakt togs 
med Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Det beslutades att flera försäljnings- och 
finansieringsaktiviteter skulle vidtas samt att ackordscentralen skulle kontaktas.  
 
Företrädarna trodde att myndigheterna instämde i bolagets åtgärder, annars skulle de ha 
lämnat in konkursansökan mycket tidigare. Något samförstånd mellan de båda har dock aldrig 
funnits enligt Skatteverket. Det var också Skatteverket som till sist lämnade in konkurs-
ansökan. Företrädarna har underlåtit att betala in skatten vid flertalet tillfällen och de har inte 
vidtagit några åtgärder för en samlad avveckling. Att lämna in ansökan om anstånd är inte en 
tillräcklig åtgärd. Enligt konkursbouppteckningen fanns en total brist på 135 miljoner kronor 
så företrädarna borde ha haft insikt om att någon skatt inte skulle kunna betalas i tid. 
Kammarrätten tog hänsyn till att företrädarna inte tidigare haft några konkurser eller andra 
anmärkningar bakom sig, men några särskilda skäl till befrielse ansåg de inte förelåg. 
 
Företrädarna överklagade kammarrättens dom till regeringsrätten, men beviljades inte 
prövningstillstånd. 
 
4.2.2.3 Mannamånssituation (B7) 

Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för Kylén och hans företag Backstugesittaren 
AB. Kylén var under den aktuella perioden företrädare för bolaget och har underlåtit att betala 
in skatt i rätt tid. Skatten avser vinstskatt på bolaget som uppkom i en avvecklingsperiod när 
bolaget inte hanterat likvida medel. Verksamhet bedrevs i bolaget fram till och med 2001 och 
har därefter legat för avveckling. Bolaget försattes dock inte i konkurs förrän i september år 
2004 på grund av att diskussioner fördes om att överklaga skatteskulden. Bolaget hade 
förlustavdrag som inte utnyttjats som de ville kvitta skatteskulden mot. Något överklagande 
kom dock inte att göras. 
 
Kylén hörde varken av sig till Skatteverket eller länsrätten men överklagade beslutet till 
kammarrätten. Som grund anförde han att bolaget legat för avveckling och hantering hos en 
auktoriserad revisor och han har därför själv inte kunnat agera på något annat sätt. Kylén 
anser även att han inte kunde ha betalat in skatten eftersom han då skulle ha hamnat i en 
mannamånssituation mot övriga borgenärer. Hade han försatt bolaget i konkurs skulle han 
även ha agerat i eget syfte och emot bolagets bästa och aktiebolagslagen. Kammarrätten anser 
dock inte att detta har någon betydelse för bedömningen av företrädaransvaret och Kylén har 
därför i vart fall förfarit grovt oaktsamt. 
 
4.2.2.4 Ej slutligt avgjord skattefråga (B8) 

Målet handlar om Storås som var ensam styrelseledamot och VD i Bil Dags. Bolaget hamnade 
på obestånd när Skatteverket upptaxerade bolaget. Det hela gällde en momsfråga vid import 
av bilar från Tyskland. Storås var osäker på frågan och tog hjälp av skattekonsulten Svenneteg 
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vars specialitet var utländsk mervärdesskatt. Svenneteg ansåg det värt att driva fallet, eftersom 
den bevisregel i mervärdeskattelagen som legat till grund för beskattningsbeslutet strider mot 
EG-rätten. Storås trodde att utsikten att vinna målet var god och fortsatte därför 
verksamheten. Skatteverket beviljade bolaget anstånd eftersom sakfrågan var tveksam. Både 
länsrätten och kammarrätten biföll Skatteverket angående momsfrågan och Storås över-
klagade då beslutet till regeringsrätten. Företrädaransvaret gäller alltså skatter som ännu inte 
är slutligt fastställda.  
 
Verksamhet drevs fram till och med hösten 2004 och bolaget gick sedan i konkurs 5 januari, 
2005. Den enda skulden som då fanns kvar var den omtvistade momsskulden. Storås har 
under tiden haft regelbunden kontakt med Kronofogdemyndigheten och informerat dem om 
hur skatteprocessen utvecklats.  
 
Storås menar att det inte kan vara lagstiftarens mening att konkursansökan ska inges så fort 
Skatteverket gör en annan bedömning än företaget själv i en skattefråga och bolaget inte kan 
betala den omtvistade skatten. Han anger vidare att avveckling av bolaget skedde i samråd 
med banken, lagret minskades och personalen fick gå. Inga medel i bolaget förbrukades som 
kunde ha används för att betala skatteskulden och betalning skedde enligt den prioritets-
ordning som lagen föreskriver. Hade bolaget försatts i konkurs hade de största 
fordringsägarna blivit lidande. Skatteverket anser att samtliga borgenärer utom de fått betalt. 
Bolaget har aldrig haft pengar att betala skatten och skulle därför ha avvecklat verksamheten. 
Storås har dessutom förfarit oaktsamt genom att inte informera sig om de skatterättsliga 
riskerna med affärsupplägget bolaget använde sig av. 
 
Kammarrätten menar att Storås inte försämrat statens möjlighet att få betalt för sin fordran 
genom att driva bolaget vidare under avvecklingsperioden. Han har vidtagit så verksamma 
åtgärder som kan begäras i den uppkomna situationen. Med hänsyn till komplexiteten i regel-
systemet anser de inte att Storås agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt och befriar honom 
därför från ansvar.  
 
Kammarrättens dom överklagades till regeringsrätten av Skatteverket och har medgivits 
prövningstillstånd, men frågan är ännu inte avgjord. 
 
4.2.2.5 Underhandsackord (B9) 

Klingberg var ensam styrelseledamot och VD i Klädbolaget i Norden AB under den aktuella 
tiden då skatterna förföll till betalning. Bolaget registrerades i juli 1997 och försattes i 
konkurs i januari 2002 efter att löpande haft likviditetsproblem. 
 
Klingberg anförde att han aldrig medvetet försökt undanhålla staten någon skatt och ända 
sedan ärendet kom in till kronofogdemyndigheten har han varit i regelbunden kontakt med 
dem och förhandlat om möjliga lösningar och avbetalningsplaner. Detta skedde långt innan 
konkursen. Hans förslag till avbetalningsplaner avvisades dock och kronofogden vägrade gå 
med på ackord. Kronofogden får heller inte acceptera ackord eller andra uppgörelser som inte 
bedöms ge något bra resultat och eftersom de hade förmånsrätt under den här tiden var de inte 
intresserade av ett dåligt ackord.  
 
Ett underhandsackord genomfördes dock i augusti 2001 vilket återställde aktiekapitalet. 
Erbjudandet gick ut till samtliga borgenärer och alla gick med på det utom kronofogden. Alla 
fick även utdelning utom kronofogden. Inte heller betalades de skatter som förföll till 
betalning efter betalningsinställelsen. Bolaget amorterade dock på sitt banklån under tiden 
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fram till konkursutbrottet och hade då bara en mindre skuld kvar. Staten anser sig ha 
missgynnats framför andra borgenärer. I och med ackordet betalade bolaget skulder till 
oprioriterade borgenärer i stället för till staten. Konkursansökan borde ha lämnats in tidigare. 
Bolaget har restförts hos kronofogdemyndigheten vid nio tillfällen. Alla utom en av dessa är 
obetalda än idag.  
 
Bolaget hade när de beslutade om betalningsinställelse en advokat som ensam kontrollerade 
över utbetalningarna under denna period och hade hand om alla konton. Det var advokaten 
som hade hand om betalningsinställelsen, Klingberg hade själv inte tid att sätta sig in i alla 
frågor. Att Klingberg inte kunnat förfoga över bolagets medel utan den gode mannens 
samtycke och att denne skulle ha misslett honom måste kunna bevisas för att det ska kunna 
fylla någon funktion. Dessutom kan inte det ansvar som en företrädare har överlåtas på någon 
annan, så den omständigheten att han litat på sin advokat kan inte fria honom från ansvar.  
 
Klingberg anser att han har gjort allt han kunnat för att göra rätt för sig, bolagets konkurs 
innebar personlig och ekonomisk katastrof för honom. Efter betalningsinställelsen skötte 
bolaget betalningen av skatter så långt det var möjligt. Men när problem uppstod igen under 
oktober 2001 och bolaget inte fick någon avbetalningsplan tvingades de i konkurs. Bolaget 
skulle ha kunnat betala sina skulder om de hade fått fortsätta verksamheten. Efter konkursen 
har han även kunnat betala tillbaka större delen av skulden. Skatteverket anför i sin tur att 
enbart dålig ekonomi inte bör leda till befrielse från betalningsansvar. Detta höll även 
kammarrätten med om. 
 
Företrädaren överklagade kammarrättens dom till regeringsrätten, men beviljades inte 
prövningstillstånd. 
 
4.2.2.6 Lovat tillskjutet kapital (A2)  

Moderbolaget skulle i det här fallet tillskjuta medel till bolaget, vilket de inte gjorde. 
Dessutom motarbetade de en konkursansökan enligt företrädaren. Denna uppgift är dock 
obestyrkt och det är upp till företrädaren att bevisa att så var fallet. Domstolen anger vidare att 
bolaget gått dåligt under en längre tid och att lovat tillskjutet kapital inte är en tillräcklig 
grund för befrielse. Händelsen hade dock kunnat ha ansetts som ursäktligt om styrelsen i det 
aktuella bolaget endast inväntat kapital i några dagar efter förfallodagen, men inte så lång tid 
och så många förfallodagar som här passerats. När bolaget sattes i konkurs hade det gått sju 
månader sedan den första skattens förfallodag. 
 
4.2.2.7 Inväntar likvida medel (A21)  

I detta fall anser inte företrädaren att han ska bli betalningsskyldig för sitt bolag. Betalningen 
av skatt har inte kunnat ske i tid eftersom de inte fått in betalningar från sina kunder. Läns-
rätten anför dock att befrielse inte kan bli aktuellt på grund av kundförluster. Skattemedel ska 
inte användas som ett risk- och rörelsekapital, för att komma undan ansvar ska hela beloppet 
betalas in eller så måste företrädaren vidta åtgärder för en samlad avveckling i samtliga 
borgenärers intresse. 
 
4.2.2.8 Ej godkända avvecklingsåtgärder (A24)  

Företrädaren har vidtagit åtgärder för att minska sina utgifter genom att bl.a. flytta till en 
mindre lokal, arbeta själv utan lön samt sälja ut äldre varor. Allt detta för att minska sina 
kostnader så hon skulle kunna betala så mycket som möjligt av skulderna till borgenärerna.  
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Skatteverket anför att företrädaren fortsatt driva verksamheten, trots betalningsproblem. Av 
förvaltningsberättelsen framgår att aktiekapitalet har förbrukats och att någon kontroll-
balansräkning inte upprättats. Företrädaren anser inte att hon kan bli betalningsskyldig 
eftersom hon var föräldraledig då skatterna förföll till betalning och således inte arbetade i 
företaget. Länsrätten anför dock att eftersom hon inte satt in någon annan i sitt ställe, befriar 
det henne inte från ansvar av bolagets skötsel. Att företrädaren gör personliga uppoffringar 
som att arbeta utan lön eller ta privata lån för att kunna betala bolagets skulder utgör inte 
heller särskilda skäl för befrielse.  
 
4.2.2.9 Egen likvid insats (A28) 

Företrädaren anser inte att han varit grov oaktsam eftersom han gjort allt han kunnat för att 
betala skatten. Han har t.ex. tagit ett privat lån och satt in mellan 300 000-400 000 kronor i 
bolaget och minimerat sin egen lön för att kunna betala sina fordringsägare. Länsrätten anser 
inte att detta utgör särskilda skäl för befrielse, han har inte vidtagit några åtgärder för 
avveckling. 
 
4.2.2.10 Omprövningsbeslut (A30) 

Skatteverket ansöker om företrädaransvar för Göransson. Efter skatterevision framkom att 
bolaget underlåtit att redovisa en försäljning på 4 000 000 kronor. Skatteverket har därför 
beslutat om tillkommande skatter för bolaget på över 2 miljoner. Skatteverket justerade senare 
sin talan till ca 52 000 kr istället på grund av att HD i dom den 26 maj 2004 slagit fast att 
företrädaransvaret inte omfattar betalningsansvar som uppkommit genom omprövningsbeslut 
efter bolagets konkurs. Det kvarstående beloppet omfattades inte av omprövningsbeslutet. 
Göransson bestred ansvar eftersom han anser att Skatteverkets beskattningsbeslut är 
ogrundade. Med hänsyn till att konkursen inträffade så pass snart efter det förfallodatum som 
Skatteverket åberopade att fordran hänför sig till, anser länsrätten att det i vart fall föreligger 
särskilda skäl att befria Göransson från betalningsansvar. 
 
4.2.3 Analys av åtgärder för en samlad avveckling av bolagets skuld 
I många av våra rättsfall åberopas befrielse från personligt betalningsansvar på grund av att de 
gjort vad de kunnat för bolagets bästa, men detta är dock inte ett skäl för befrielse. I 
Skatteverkets handledning för företrädaransvar går att läsa vilka avvecklingsåtgärder som är 
godkända för att undkomma personligt betalningsansvar. Dessa är konkurs, betalnings-
inställelse eller företagsrekonstruktion. Företrädarna har också ofta vidtagit dessa åtgärder, 
men dock först flera månader efter skatternas förfallodag, vilket är alldeles för sent. Endast en 
företrädare (A30) har blivit befriad från ansvar på grund av att han vidtagit godkända åtgärder 
för en samlad avveckling inom rimlig tid. Han satte sitt företag i konkurs en månad efter 
skattens förfallodag men domstolen ansåg inte att han handlat grovt oaktsamt eftersom han 
agerade inom rimlig tid. Här kan en jämförelse göras med NJA 1971 B 27 där det fram-
kommer att företrädaren agerat oaktsamt, men då betalningsinställelsen gjordes endast tre 
veckor efter förfallodagen så ansågs han inte ha handlat grovt oaktsamt. 
 
Frågan är var gränsen för rimlig tid ska dras. Som framgår från praxis är tre veckor godtagbart 
att vänta vilket betyder att allt därunder borde medföra att företrädaren endast varit oaktsam. 
Från fallet A30 framgår att även fyra veckor är godtagbart. Vi har inte funnit någon definitiv 
gränsdragning för när företrädaren istället anses som grovt oaktsam. Inte i något av våra 
övriga fall har företrädaren försatt sitt bolag i konkurs inom en tid där han skulle ha kunnat 
åberopa NJA 1971 B 27 eftersom det i övriga rättsfall gått minst flera månader innan 
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företrädaren agerat. I NJA 1960 s. 238 dröjde det sju veckor innan företrädaren betalade sina 
skatteskulder. Han ansågs ändå inte ha agerat grovt oaktsamt eftersom han hade giltiga skäl, 
han besökte bl.a. sin allvarligt sjuka mor. Hänsyn togs i det här fallet även till att det handlade 
om obetydliga belopp och att företrädaren inte misskött sig tidigare. De innehållna skatte-
pengarna användes inte heller till något annat i rörelsen.  
 
Företrädarna i våra rättsfall har åberopat många olika grunder för att deras agerande varit i 
enlighet med företagets bästa. En företrädare (B4) genomförde en försäljning av bolagets 
aktier vilket hon ansåg var en godkänd avveckling i samtliga borgenärers intressen. Köparen 
lovade nämligen att betala företagets skatteskulder, vilket dock inte skedde. Hon ansåg att det 
är köparen av bolaget som borde bli ansvarig för skatteskulderna eftersom det är han som 
övertagit bolaget. Skatteverket däremot ansåg att köparen var en s.k. målvakt. Säljaren av 
bolaget blev därför ändå personligt betalningsansvarig för skatterna fram till försäljnings-
dagen. Att sälja sitt företag är alltså inte en godkänd åtgärd för en samlad avveckling. 
  
Andra exempel på icke godtagbara avvecklingsåtgärder är att företrädaren istället för att 
avveckla företaget vidtagit andra åtgärder för att rädda bolaget, som t.ex. att säga upp personal 
eller flytta till mindre lokaler för att spara in utgifter, se A24. Företrädaren i det här fallet 
arbetade även själv utan lön för att kunna betala skatterna, men detta ansågs ändå inte vara 
tillräckliga åtgärder. Någon avveckling av bolaget har inte skett. Att ta ett privat lån på flera 
hundra tusen för att tillföra bolaget pengar som företrädaren i fallet A28 gjorde ansågs inte 
heller tillräckligt. Företrädarna i fallet B6 ansåg att de gjort vad de kunnat för att befrias från 
ansvar. De ansökte om anstånd med betalningen och när de nekades detta började de att 
avskeda sina anställda för att spara på utgifterna. 
 
Domstolen är hård i bedömningen och godkänner inte något av dessa skäl. Den enda 
möjligheten företrädare har att slippa betalningsansvar är om han avvecklar bolaget till 
samtliga borgenärers intressen, vilket innebär att ansöka om konkurs, betalningsinställelse 
eller företagsrekonstruktion. Detta måste även ske före skatterna förfaller till betalning, eller i 
undantagsfall några veckor efter förfallodagen. Kammarrätten tog i fallet B6 med i 
bedömningen att företrädarna inte tidigare hade några konkursen eller anmärkningar bakom 
sig, vilket ska kunna medföra befrielse från ansvar enligt NJA 1960 s.238, men företrädarna 
dömdes i det här fallet ändå till betalningsansvar. Hänsyn ska ju även tas till om beloppet är 
betydande vilket det i det här fallet var. 
 
Företrädaren har i fallet B9 vidtagit en godkänd åtgärd, han genomförde nämligen ett 
underhandsackord. Enligt företrädaren själv kom ackordet staten till godo, eftersom han 
kunde betala de efterföljande skatterna i tid, men i och med ackordet betalades skulder till 
oprioriterade borgenärer istället för att betala till staten som hade haft förmånsrätt i en 
konkurs. Staten missgynnades därför i och med att företrädaren istället för att försätta bolaget 
i konkurs inledde ett ackord. På grund av detta agerade inte företrädaren i samtliga 
borgenärers intresse och blev därför betalningsskyldig för bolagets skatter.  
 
Några av företrädarna har som skäl för sitt sena agerande åberopat att de inte fått betalt av 
sina kunder (t.ex. A21) och därför inte kunnat betala skatterna i tid. Kundförluster är dock inte 
ett giltigt skäl för att bli befriad från ansvar. Själva syftet med reglerna om företrädaransvar är 
ju att skatterna ska betalas in i tid, de ska inte användas som ett risk- och rörelsekapital för att 
driva företaget vidare. Kan inte skatterna betalas in i tid måste nödvändiga åtgärder tas av 
företrädarna för att vidta en samlad avveckling. De kan inte driva företaget vidare på statens 
pengar. Att företaget väntar på kapitaltillskott från sitt moderbolag är inte heller ett skäl för 
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befrielse vilket företrädaren i A2 fick erfara. Domstolen anförde här att det skulle ha varit 
ursäktligt om bolaget väntat på pengarna i några dagar efter förfallodagen, men att vänta i sju 
månader innan bolaget försattes i konkurs var lite väl lång tid.  
 
I ett annat fall (B7) angav företrädaren att han skulle ha hamnat i en mannamånssituation 
gentemot övriga borgenärer om han i ett tidigare skede försatt bolaget i konkurs och att han 
därför inte kunde ha agerat på annat vis. Enligt NJA 1985 s. 13 framkommer dock att en 
företrädare inte kan göra sig skyldig till mannamån mot borgenärer genom att betala in skatte-
beloppen, så detta är inte ett giltigt skäl för befrielse. Just i det här fallet agerade dock 
företrädaren efter råd från sin advokat och därför ansåg kammarrätten att skäl för befrielse 
ändå förelåg. 
 
En företrädare (B8) lyckades dock lägga fram godkända skäl för att inte blir personligt 
betalningsansvarig. Den bakomliggande rättsfrågan var här inte löst, men företrädarens 
advokat ansåg att det fanns goda utsikter att vinna målet. Det ansågs därför ursäktligt att 
företrädaren inte avvecklat bolaget förrän frågan var avgjord. 
 
Frågan är om företrädarens tidigare skötsel av bolagets skatter påverkar jämknings-
möjligheten som framgick i NJA 1960 s. 238. I NJA 1972 s. 697 mildrades straffansvaret för 
företrädaren på grund av att han inte tidigare straffats för brott mot uppbördsförordningen. 
Betalningsansvaret jämkades dock inte. I de fall vi analyserat har det inte behandlats om 
företrädaren tidigare blivit bestraffad. Om företrädare som inte blivit bestraffad och alltid 
skött inbetalningarna skulle kunna åberopa detta som förmildrande omständighet anser vi 
oklart utifrån domen i NJA 1972 eftersom de här inte jämkade betalningsansvaret utan bara 
straffansvaret. 
 
Det är inte många av dessa rättsfall där det utreds närmare om företrädaren handlat grovt 
oaktsamt eller med uppsåt. I de flesta domar motiveras betalningsansvaret endast med att 
företrädaren ”i vart fall agerat grovt oaktsamt”. Det är ju heller ingen skillnad mellan dem, 
samma ansvar utgår vare sig det ena eller andra rekvisitet föreligger. Det är dock viktigt att 
skilja på om oaktsamheten varit medveten eller inte, vid medveten oaktsamhet har man 
möjlighet att rätta sig efter lagen. Även enligt brottsbalken krävs att man åtminstone handlat 
grovt oaktsamt för att kunna dömas för brott. En skillnad med brottsbalken är att företrädaren 
enligt SBL blir betalningsansvarig även då han underlåter att handla. Enligt Skadeståndslagen 
kan den ansvariga befrias från ansvar om överträdelsen varit ursäktlig. Det är upp till den 
skyldige att visa detta. Befrielse medges även här om särskilda skäl föreligger.  
 

4.3 Hel eller delvis befrielse pga. yttre omständigheter 
Här presenteras de rättsfall som behandlar frågan om företrädaren helt eller delvis kan befrias 
från ansvar på grund av att yttre omständigheter inträffat som denne inte kunnat påverka själv. 
 
4.3.1 Praxis från UBL 
Vi börjar med att presentera HD:s avgöranden angående befrielsefrågan, två NJA-fall har 
valts ut. 
 
 

 



 - 33 -

4.3.1.1 Arbetsmarknadsmässiga motiv  

Företrädaren yrkade i NJA 1972 s. 115 ΙΙ på att särskilda skäl för befrielse förelåg. Eftersom 
det rådde sysselsättningsbrist i trakten stödde och uppmuntrade myndigheterna startandet av 
de nya bolagen. Företrädaren försökte hålla igång bolaget så länge som möjligt av hänsyn till 
de anställda. Företagets ekonomiska situation försämrades och bolaget gick i konkurs. 
Därefter köptes bolaget upp av Kooperativa Förbundet (KF) och vid förhandlingarna 
angående företrädaransvar var bolaget lönsamt för KF. Bolaget hade träffat en avbetalnings-
plan med kronofogdemyndigheten efter det att skatterna blivit restförda och följde denna fram 
till konkursen. De löpande skatterna betalades dock inte. De ekonomiska svårigheterna sades 
bero på omständigheter som företrädaren inte kunnat förutse eller råda över, och det hade 
även funnits fog för att anse att problemen varit av övergående natur. Företrädaren försökte 
även sälja bolaget och när han lyckades skaffa bolaget ett lån, använde han delar av detta till 
att betala in skatter.   
 
HD ansåg att bolaget använt skattemedel som riskkapital inom företaget, de accepterade inte 
heller befrielsegrunden om avbetalningsplan. Vad som framkommit om att arbetsmarknads-
mässiga motiv låg bakom handlandet ansåg HD inte heller utgjorde särskilda skäl för 
jämkning av betalningsskyldigheten. 
 
4.3.1.2 Förväntade bankkrediter   

Bolaget hade i NJA 1977 s. 711 tidigare fått bankkrediter för att klara av sommarsäsongens 
nedgångar, vilket var en befogad förväntning även detta år. Först i månadsskiftet juni-juli fick 
bolaget reda på att banken inte beviljade kredit detta år. Kontakt togs då med chefen för läns-
styrelsens uppbördesenhet, kronofogdemyndigheten samt med direktörer på länsarbets-
nämnden. Kronofogdmyndigheten tillät en avbetalningsplan för att reglera skatteskulderna. 
Som företagsledaren uppfattade det hade länsarbetsnämnden praktisk taget uppmanat bolaget 
till fortsatt drift. Arbetstillfällena inom branschen var få och det fanns inte möjlighet att inom 
kommunen omplacera de anställda. HD ansåg inte, med hänsyn till de myndighetskontakter 
som förekommit, att företrädarna hade förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 
 
4.3.2 Rättsfall från kammarrätten och länsrätten  
Nedan presenteras de rättsfall från förvaltningsdomstolarna som behandlar ämnet om hel eller 
delvis befrielse på grund av yttre omständigheter. Vi har valt ut två fall. 
 
4.3.2.1 Bankkredit och kundförlust (B10) 

Företrädaransvaret avser styrelseledamöterna Tottras och Hemström angående Emil Larsson 
Rör AB:s obetalda skatter. Tottras angav till Skatteverket att han känt till att skatterna inte har 
betalats och detta på grund av att bolaget saknade likviditet. De hoppades på bättre lönsamhet 
i framtiden och vidtog inga verksamma åtgärder. Bolaget sattes på egen begäran i konkurs i 
juni 2004, 10 månader efter första skattens förfallodag. Tottras anger att orsaken till att 
bolaget fick likviditetsproblem var en större kundförlust. En kontrollbalansräkning 
upprättades som visade att det egna aktiekapitalet var intakt. Dessutom hade de även kontakt 
med banken och trodde sig få ett lån inom snar framtid. Tottras ansåg därmed att bolaget 
kunde räddas och det bästa för borgenärerna var därför en fortsatt drift. På grund av en 
felberäkning uppkom dock en ny förlust under våren 2004, vilken medförde att obestånds-
situationen inte kunde hävas.  
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Skatteverket anför att kundförlusten som Tottras åberopar är från år 2002. Skatteskulderna 
uppkom inte förrän under augusti 2003. Förhoppningarna om framtida intäkter har inte varit 
utfästa och Tottras bör därför ha haft anledning att anta att skatterna inte skulle komma att 
betalas i tid. Skatteverket har inte fått in uppgifter som styrker att aktiekapitalet varit intakt, i 
vart fall har inte skatterna kunnat betalas, vilket även Tottras varit medveten om. Bolaget har 
drivits vidare med hjälp av skattekrediter. Tottras yrkade på befrielse eftersom ägarna har 
tillfört aktieägartillskott och arbetat utan lön för att kunna rädda företaget samt att skatte-
inbetalningar gjorts under tiden. Skatteverket åberopade då NJA 1972 A19 där det framgår att 
aktieägartillskott inte ska tillmätas någon betydelse. Vidare anser inte Skatteverket att 
krediten som bolaget blivit lovade våren 2004 varit skäl för att driva verksamheten vidare, 
eftersom skatterna förföll redan i augusti 2003.  
 
Enligt Kammarrättens bedömning får Tottras och Hemströms underlåtenhet att betala skatter i 
vart fall anses som grov oaktsamhet. Även om det inte varit en strategi, har bolaget ändå 
drivits på skattekrediter, vilket reglerna om företrädaransvar avser att förhindra. Det har inte 
uppkommit några godtagbara skäl för befrielse.  
 
4.3.2.2 Felaktig avregistrering av moms (B11) 

Kronofogdemyndigheten yrkar här att Olsson ska bli personligt betalningsansvarig för CJ 
System i Helsingborg AB:s obetalda skatteskulder. Han var ensam styrelseledamot under den 
aktuella perioden och ägde samtliga aktier i bolaget. Från februari 2000 och fram till det att 
staten ansökte om konkurs i maj 2002 har bolaget underlåtit att betala skatter.  
 
Olsson bestrider ansvar och anger att hans bolag i december 1997 felaktigt blev avregistrerade 
för mervärdeskatt. Myndigheten korrigerade felaktigheten efter någon vecka men den 
felaktiga uppgiften medförde ändå att bolaget förlorade en kund. Bolaget fick skadestånd från 
Justitiekanslern (JK) för detta. Ytterligare skadestånd begärdes för uteblivna affärer men JK 
nekade. Före den felaktiga avregistreringen hade bolaget inga problem med lönsamheten i 
bolaget. Olsson drev verksamheten vidare eftersom han förutsatt att bolaget skulle få 
ersättning i form av skadestånd, annars hade han inte fortsatt verksamheten. Bolagets nedgång 
var en följd av avregistreringen. Han har gjort allt han kunnat för att betala skatterna och 
tycker att det är Skatteverket som orsakat bolagets betalningsoförmåga och inte han själv.  
 
Olsson åberopade även att han drabbats av diabetes och det inte kan uteslutas att sjukdomen 
utlösts på grund oro över bolagets krissituation. Han har även ådragit sig infektioner och 
genomgått en fotoperation. Han kommer inte att kunna återgå till förvärvsverksamhet såsom 
tidigare på grund av detta. Han har även fått ta ett privat lån på 400 000 kr och löst 
privatkapitalförsäkringar för att klara bolagets ekonomi. 
 
Skatteverket anför att halva aktiekapitalet var förbrukat redan våren 1999 och Olsson borde 
redan då ha ansökt om konkurs. Att inte mervärdesskatten var betald var han också medveten 
om, och ändå drev han verksamheten vidare. Att han yrkat ytterligare skadestånd från staten 
eller hans förväntningar på bolaget befriar inte heller från ansvar.  Han har inte heller kunnat 
bevisa att bolagets obestånd uppkommit till följd av att mervärdeskatten avregistrerades.  
 
Kammarrätten anser inte att Olssons förväntan på ytterligare skadestånd är ett försvarligt skäl 
för att driva verksamheten vidare och han har därför varit grovt oaktsam. Vad som 
framkommit om Olssons personliga förhållande utgör dock skäl för att medge delvis befrielse 
från betalningsskyldigheten. I viss mån bör det även det felaktiga beslutet angående 
avregistreringen beaktas. Kammarrätten jämkar betalningsskyldigheten till halva beloppet. 
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4.3.3 Analys av hel eller delvis befrielse pga. yttre omständigheter 
Möjligheten finns för företrädaren att bli befriad från sitt ansvar på grund av yttre 
omständigheter som bolaget själv inte kunnat påverka. I NJA 1977 s. 711 fick bolaget 
betalningsproblem eftersom de blev nekade en bankkredit. Eftersom bolaget varje sommar 
innan fått kredit var det en befogad förväntning att de skulle få det även detta år. Företrädarna 
tog kontakt med myndigheterna angående detta och därför ansågs de inte ha agerat grovt 
oaktsamt. Bolaget i fallet B10 fick dålig ekonomi till följd av en större kundförlust. De anser 
sig blivit lovade banklån men något sådant medgavs inte. Företrädaren själv anser dock att 
hans förväntning på framtida inbetalning var befogad och hade bolaget fått in dessa pengar 
skulle de kunnat fortsätta verksamheten som vanligt. Efter närmare undersökning framkom 
dock att kundförsluten inträffade över ett år före skatterna förföll till betalning och 
företrädaren har därför haft lång tid på sig att försöka återställa bolagets ekonomi. 
Företrädaren erkänner även att han var medveten om att företaget hade betalningsproblem 
men hoppades på framtida intäkter. Enligt domstolen innebär detta inte annat än att bolaget 
drivits vidare på skattekrediter.     
 
I ett annat rättsfall, B11, orsakade myndigheten en felaktig avregistrering av bolagets moms. 
Företrädaren anser att försämringen av bolagets ekonomi uppstod som en följd av detta, 
eftersom han förlorade kunder. Detta var något som företrädaren inte kunde förutse eller 
påverka och därför medgav kammarrätten företrädaren delvis befrielse. Det fanns även en del 
andra personliga förhållanden, såsom sjukdom och privata kapitalinsatser, som spelade med i 
bedömningen. 
 

4.4 Hel eller delvis befrielse pga. personliga förhållanden 
Här tas rättsfallen upp som behandlar frågan om företrädaren kan medges hel eller delvis 
befrielse på grund av personliga förhållanden. Ett fall från HD:s avgöranden tas upp och tre 
stycken från kammarrätterna och länsrätten. 
 
4.4.1 Praxis från UBL 
Nedan presenteras det rättsfall som vi valt ut från HD:s avgöranden för att belysa frågan om 
hel eller delvis befrielse på grund av personliga förhållanden.  
 
4.4.1.1 Sjukdom  

HD ansåg att företrädaren i NJA 1972 s. 115 Ι gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och att 
han därför var betalningsskyldig. Företrädaren åberopade som skäl för jämkning att han på 
grund av sjukdom inte kunde arbeta i full utsträckning, att han saknade tillgångar och att han å 
företagets vägnar ådragit sig en bankskuld. Dålig ekonomi är dock inte ett tillräckligt skäl för 
jämkning, skulle domstolen ta hänsyn till företrädarens ekonomiska förmåga skulle jämkning 
snarare bli en regel än det undantag som lagstiftaren tänkt sig. I detta mål fanns däremot 
ytterligare omständigheter; företrädarens ålder, 62 år, hans sjukdom som inte var av 
övergående natur och som därför begränsade hans möjligheter till framtida inkomster samt att 
han genom gjorda betalningar visat vilja att fullgöra sina skyldigheter. Ett jämkat ansvar 
utdömdes av HD. 
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4.4.2 Rättsfall från kammarrätten och länsrätten  
Här presenteras de fall vi valt ut från förvaltningsdomstolarna. Tre av våra fall åberopade 
befrielse på grund av personliga förhållanden. 
 
4.4.2.1 Anhörigs sjukdom (B5) 

Strålman var ensam styrelseledamot, firmatecknare och VD för Eryl under tidpunkten då 
skatterna förföll till betalning. Han bestrider ansvar eftersom han inte var engagerad i bolaget 
under denna period, hans hustru blev nämligen allvarligt sjuk under juli och avled senare.  
Ekonomin inom Eryl försämrades under augusti till oktober 2003 på grund av att en mycket 
stor order som skulle påbörjas i augusti blev förskjuten. Eryls moderbolag, som fattade alla 
beslut i företaget, beslutade att sälja bolaget. Problem uppstod dock och affären drog ut på 
tiden. Eryl försattes i konkurs den 10 december och även moderbolaget drogs med i fallet på 
grund av sina borgensåtagande för Eryl. Strålman anser att han vidtagit åtgärder genom att gå 
i borgen för moderbolaget. Dessutom upprättades en kontrollbalansräkning som visade att 
halva aktiekapitalet inte var förbrukat. Vidare anför Strålman att hans möjligheter att betala är 
mycket små på grund av sitt borgensåtagande mot moderbolaget. I och med moderbolagets 
konkurs är han även arbetslös och med tanke på hans ålder är det svårt att få en ny anställning.  
 
Skatteverket anser att Strålman som företrädare för Eryl bör bli personligt betalningsansvarig. 
Eryl hade redan under våren problem att betala sina skulder och Strålman borde därför noga 
ha följt bolagets ekonomiska utveckling. Några åtgärder för en samlad avveckling av bolaget 
har inte vidtagits i tid. Att försäljningen dragit ut på tiden anses inte ursäktligt, som 
företrädare är det Strålmans skyldighet att vidta effektivare åtgärder för att undgå betalnings-
ansvar. Att kontrollbalansräkning upprättas enligt aktiebolagslagens regler befriar inte från det 
ansvar som regleras i skattebetalningslagen. För befrielse krävs särskilda skäl, Skatteverket tar 
i sin bedömning hänsyn till att bolaget redan innan hustruns sjukdom haft ekonomiska 
problem och Strålman var inte heller sjukskriven under hustruns sjukdomstid.  
 
Länsrätten befriade Strålman från personligt betalningsansvar. Åtgärder borde ha vidtagits 
tidigare, men utredningen ger inte tillräckligt stöd för att oaktsamheten ska betraktas som 
grov. Skatteverket överklagade länsrättens dom med tillägget att Strålman låtit tre förfallo-
dagar passera utan att betala eller vidta avvecklingsåtgärder.  
 
Enligt kammarrätten har företrädaren agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet om han inser 
att en fortsatt drift av bolaget innebär en risk för att skatterna inte kan betalas i tid och att han 
ändå inte vidtar någon avvecklingsåtgärd i samtliga borgenärers intressen. Att Strålman inte 
var engagerad i bolaget under den aktuella tiden på grund av hustruns sjukdom och att moder-
bolaget skulle ha hand om försäljningen är inte tillräckliga åtgärder. Strålmans 
borgensåtagande och arbetslöshet utgör inte heller tillräckliga skäl för att befria honom från 
ansvar. 
 
4.4.2.2 Alkoholmissbruk (B12) 

Esslersson har i sitt bolag Allt i ett i Emmaljunga AB varit ensam styrelseledamot och aktie-
ägare. Han har enligt Skatteverket underlåtit att betala skatt trots att det funnits likvida medel, 
alternativt har han trots att han insett eller i vart fall borde ha insett att medel inte skulle finnas 
på förfallodagarna drivit verksamheten vidare. I kammarrätten uppgav Esslersson att han 
missbrukat alkohol och att han därav haft psykiska problem. Han förmådde inte sköta sitt 
bolag, vilket en del kunder utnyttjade genom att inte betala. Han visste att aktiekapitalet var 
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förbrukat, men han hoppades få in pengar på en nyinskaffad maskin i bolaget. Esslersson 
åberopar att han måste betala löner och leverantörer och att det inte varit lätt att prioritera 
bland betalningarna.  
 
Trots att alkoholmissbruket och Esslerssons psykiska ohälsa sannolikt medfört stora problem 
anser inte kammarrätten att dessa varit så pass stora att han inte skulle ha kunnat avveckla 
bolaget i tid. Eftersom Esslersson inte längre missbrukar alkohol, och då han inte uppgett att 
sjukdomen begränsar hans möjligheter till framtida inkomst finns inga särskilda skäl för 
befrielse. Kammarrätten avslår därmed överklagandet. 
 
Företrädaren överklagade kammarrättens dom till regeringsrätten, men beviljades inte 
prövningstillstånd. 
 
4.4.2.3 Sjukskriven (B13) 

Skatteverket yrkar att Johansson tillsammans med Hööks Elektriska AB ska bli personligt 
betalningsansvarig för skatter som bolaget inte har betalat i tid. Av utredningen framgår att 
skatterna förfallit till betalning före konkursutbrottet, under vilken tid Johansson var ensam 
styrelseledamot i bolaget. Till stöd för sin talan anger Johansson att det är en annan person, 
Bengtsson, som har varit ansvarig för bolagets betalningar. Under våren 2002 begärde 
Bengtsson utträde ur bolagets styrelse utan att informera Johansson, som då själv fick ta över 
betalningsansvaret. Under augusti 2003 skadade Johansson sitt knä och blev sjukskriven. 
Efter två veckor blev han informerad om att de anställda misskötte verksamheten och att 
skatterna inte betalats i rätt tid. Han försatte då bolaget i konkurs i oktober 2003. Han kommer 
inte att kunna återgå till sitt yrke som elektriker på grund av sin skada och lever som arbetslös 
under mycket små ekonomiska förhållanden. Johansson anser därmed att det finns särskilda 
skäl för befrielse.  
 
Skatteverket påpekar att bolaget ända sedan år 2000 haft underskott på skattekontot och har 
ett flertal restförda skulder hos kronofogdemyndigheten. Johansson har själv drivit bolaget 
sedan våren 2000 och måste därmed ha haft kännedom om de ekonomiska problemen. Han 
har inte på förfallodagen ställt in bolagets betalningar utan fortsatt att driva bolaget i tre och 
ett halvt år. Bolaget har därför under flera år drivits vidare på skattepengar, vilket företrädar-
ansvaret är avsett att förhindra. Skatteverket anser inte att Johanssons förhållande är sådant att 
ansvaret ska jämkas. 
 
Kammarrätten anser att eftersom Johansson drivit bolaget vidare under så pass lång tid innan 
konkursansökan lämnades in har han i vart fall förfarit grovt oaktsamt. De särskilda skälen 
som Johansson åberopat om sin skada är inte giltiga eftersom han under förfallodagarna 
arbetat aktivt i bolaget. Betalningsoförmåga utgör inte skäl till befrielse. Kammarrätten dömer 
därför Johansson till betalningsansvar. 
  
4.4.3 Analys av hel eller delvis befrielse pga. personliga förhållanden 
Vid bedömningen av om möjligheten till befrielse på grund av särskilda skäl finns tas det 
bland annat hänsyn till företrädarens ålder, sjukdom och betalningsförmåga. Det krävs ofta 
flera skäl för att domstolen ska godkänna hel eller delvis befrielse på grund av personliga 
förhållanden. Det räcker inte med att företrädaren åberopar betalningsoförmåga för att han har 
varit sjuk, utan sjukdomen måste även medföra en nedsatt möjlighet till framtida inkomster. 
Att det krävs mer än företrädarens betalningsoförmåga framkommer i NJA 1972 s. 115 I. 
Företrädaransvaret jämkades här då hänsyn togs till företrädarens ålder och bristande 
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betalningsförmåga samt att sjukdom starkt begränsat hans möjligheter till framtida inkomst 
även i framtiden. 
 
I två av våra rättsfall som behandlar personliga förhållanden har inte företrädarna fått ett 
jämkat ansvar fast de varit sjuka. I det ena fallet (B12) åberopade företrädaren att han varit 
sjuk under tiden skatterna förföll till betalning, men eftersom han numera är frisk och inte 
anses ha en nedsatt möjlighet till framtida inkomst befriades han inte. I det andra fallet (B13) 
blev företrädaren sjuk först efter att skatterna förföll till betalning. Hans skada var visserligen 
bestående, vilket medför en minskad förmåga till framtida inkomster. Domstolen jämkade inte 
heller den här företrädarens ansvar eftersom han inte var sjuk just vid förfallodagen.  
I NJA 1960 s. 238 befriades företrädaren från straffansvar efter att ha underlåtit betala in 
skatten på sju veckor. Han ansågs ha ett giltigt skäl eftersom han besökte sin sjuka mor. I vårt 
fall (B5) blev företrädaren inte friad fast hans fru blev sjuk och senare avled. Länsrätten friade 
honom men efter överklagan av Skatteverket blev han dömd i kammarrätten. Här uppkommer 
frågan om var gränsen ska dras. I fallet B5 var dock inte företrädaren sjukskriven under tiden 
skatterna förföll till betalning, men han var inte heller aktiv i bolaget.  
 

4.5 Överenskommelse med myndighet 
I det här avsnittet presenteras de rättsfall som behandlar överenskommelser med myndigheter 
vilket i vissa fall kan medföra ett jämkat ansvar.  
 
4.5.1 Praxis UBL 
Nedan presenteras de två rättsfall vi valt från HD:s avgöranden.  
 

4.5.1.1 Avbetalningsplan   

Bolaget hade i NJA 1972 s. 115 ΙΙ träffat en avbetalningsplan med kronofogdemyndigheten 
efter det skatterna blivit restförda och följde denna fram till konkursen. De löpande skatterna 
betalades dock inte. HD ansåg att bolaget använt skattemedel som riskkapital inom företaget 
och accepterade inte befrielsegrunden om avbetalningsplan.  
 
4.5.1.2 Överenskommelse om fortsatt drift  

Företrädaren i NJA 1975 s. 745 underlät att under två månader betala in de anställdas 
preliminärskatt till Skattemyndigheten. Efter att företrädaren insett svårigheten med att skaffa 
fram betalningsmedel kontaktade han Karlstads och Arvikas kommuner samt kronofogden 
och arbetsmarknadsstyrelsen. Samtliga inblandande parter var överens om att bolaget inte 
skulle försättas i konkurs, särskild med hänsyn till de anställda i bolaget. HD ansåg att 
företrädaren agerat oaktsamt när han i rådande konjunkturläge fortsatt driften av det kris-
drabbade företaget. Men med hänsyn till samråd med ovan nämnda kan agerandet inte anses 
ha varit grovt oaktsamt. HD ogillade talan. 
 
4.5.2 Rättsfall från kammarrätten och länsrätten 
Nedan presenteras de rättsfall vi valt ut från förvaltningsdomstolarna. Tre fall valdes ut där 
företrädaren haft kontakt med myndigheten.  
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4.5.2.1 Anstånd (B14) 

Johansson var under tiden för skatternas förfallodag företrädare för Jarumas AB. Som 
företrädare borde Johansson ha haft kännedom om bolagets skattesituation men han har ändå 
inte vidtagit åtgärder för att avveckla bolaget före skattens förfallodag. Skulden består av 
bolagets slutliga skatt enligt 2002 års taxering och förföll till betalning i februari 2003. 
Konkursansökan lämnades trots detta inte in förrän i juni samma år.  
 
Bolaget hade ansökt om anstånd med betalning av en skatt avseende en från Skatteverket 
nekad nedskrivning av en fordran. I december 2002 fick bolaget avslag på sin ansökan. 
Bolaget överklagade men både länsrätten och kammarrätten följde Skatteverkets linje. 
Kammarrättens beslut meddelades den 20 maj 2003 och Johansson påbörjade då genast att 
avveckla bolaget som försattes i konkurs den 3 juni 2003. Något överklagade av kammar-
rättens dom skedde inte varför domen vann laga kraft den 20 juli 2003. Johansson anser att 
det är denna dag Skatteverkets fordran egentligen förföll till betalning.  
 
Bolaget fick i april en betalningspåminnelse från kronofogdemyndigheten och ville då ha 
anstånd med betalning tills pågående mål i kammarrätten avgjorts. Svaret blev att beslut 
skulle tas efter en genomförd förrättning den 21 maj 2003. Johansson utgick därför från att 
uppskov beviljats t.o.m. den 21 maj. Förrättningen blev dock aldrig av, kronofogden återkom 
istället i början av juli och ifrågasatte personligt betalningsansvar. Efter svar från Johansson 
avskrevs ärendet dock i augusti. Johansson anför att den skatt som kronofogdemyndigheten 
anser omfattas av företrädaransvar förföll till betalning först efter bolagets konkurs, det var 
först efter konkursen som frågan om bolaget över huvudtaget var skyldigt att betala skatten 
blev avgjord. Dessutom antog Johansson att bolaget fått anstånd med skattebetalningen efter 
kronofogdens skrivelse i maj om att beslut skulle tas efter förrättning. En skatt är dock 
förfallen till betalning oberoende av om den överklagats eller om frågan om anstånd inte ännu 
avgjorts. Det är förfallodagen enligt Skatteverkets beskattningsbeslut som gäller till dess 
något annat har beslutats, och bolaget fick inte anstånd med sin betalning. 
 
Johansson har inte haft någon annan uppfattning än att kammarrätten skulle meddela anstånd 
med betalningen eller att yrkade avdrag skulle medges av skattedomstol. Att kronofogden 
skrev av ärendet om företrädaransvar i augusti kan sättas i samband med rätten att träffa avtal 
om betalningsskyldigheten enligt 12 kap. 7 c § SBL. Efter att sådant avtal har träffats kan 
talan enligt 12 kap. 6 § SBL inte ske och beslutet kan heller inte omprövas.  
 
Eftersom Skatteverket redan innan i flera beslut, ända sedan 2000 års taxering, underkänt 
bolagets avdragsyrkanden har Johansson inte skäligen kunnat räkna med att skulden skulle 
bortfalla före förfallodagen. Med bakgrund som ekonom och delägare i en redovisningsbyrå 
borde Johansson på ett tidigt stadium ha insett att de yrkade avdragen inte slutligt skulle 
komma att beviljas. Johansson motsäger detta med att han endast ansvarat för det 
administrativa arbetet för bolaget. Dessutom anser han att han på utomordentligt oklara 
grunder vägrats avdrag. 
 
Myndighetens interna beslut att inte väcka företrädartalan vinner inte rättskraft. Beskedet från 
myndigheten utgör inte heller ett civilrättsligt avtal enligt 12 kap. 7 c § SBL. Detta är endast 
ett meddelande att de inte kommer att vidta någon åtgärd. Kronofogdens beslut att skriva av 
ärendet i augusti utgör därför inget hinder mot att på nytt ta upp frågan om företrädaransvar. 
Johansson anser att länsrättens tolkning av reglerna om företrädaransvar medför att även fast 
frågan om skattskyldighet i sig inte slutligt har avgjorts eller när framförallt anståndsfrågan är 
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under pågående prövning, ska företagaren ändå ska sätta bolaget i konkurs för att undgå 
personligt betalningsansvar.  
 
Bolagets verksamhet upphörde långt innan det försattes i konkurs enligt kammarrätten, 
intäkter har saknats efter november 2001. Deklarationerna från år 2000 till år 2002 har 
underkänts och bolaget har blivit upptaxerad med betydande belopp. Som företrädare borde 
Johansson ha insett att det var hans skyldighet att vidta åtgärder för att avveckla bolagets 
verksamhet i vart fall senast när bolagets slutliga skatt för 2002 års taxering förföll till 
betalning den 25 februari 2003. Johansson har heller inte anfört några omständigheter som 
utgör skäl för befrielse. Kammarrätten anser därför att förutsättningar för personligt 
betalningsansvar föreligger.  
 
Företrädaren överklagade kammarrättens dom till regeringsrätten, men beviljades inte 
prövningstillstånd. 
 

4.5.2.2 Diskuterad avbetalningsplan (A25) 

Företrädaren diskuterade avbetalningsplaner med Skatteverket när han insåg att han inte 
kunde betala sina skattskulder. Han gav själv in förslag till avbetalningsplan till Skatteverket 
och när han inte fick tillbaka något svar antog han att Skatteverket accepterade förslaget. Viss 
del av skulden har därefter inbetalts. Fortsätta diskussioner med Skatteverket och även 
bolagets revisor skedde och företrädare uppfattade deras agerande som att han fått anstånd 
med betalning av de obetalda skatterna. På grund av deras agerande anser företrädaren att det 
föreligger särskilda skäl för befrielse. Skatteverket anför dock att någon överenskommelse 
inte har träffats, men hade en sådan träffats kunde det dock ha fått betydelse för betalnings-
skyldigheten. Länsrätten ger inte befrielse eftersom de anser att företrädaren inte har haft 
någon rimlig anledning att räkna med att någon överenskommelse med Skatteverket har 
träffats. 
 
4.5.2.3 För sen avbetalningsplan (A1)  

I denna dom har företrädaren träffat en överenskommelse med Kronofogdemyndigheten, men 
inte förrän efter det att skatterna förfallit till betalning. Överenskommelsen utgör därför inte 
skäl för befrielse enligt länsrätten. Eftersom företrädaren under hela tiden varit styrelse-
ledamot i bolaget får det antas att han haft kännedom om att skatterna inte har betalas i tid. 
Några särskilda skäl för befrielse har inte framkommit. Skatteverkets ansökan bifölls därför 
av länsrätten. 
 
4.5.3 Analys av överenskommelse med myndighet 
Om företaget inte har möjlighet att betala skatterna i tid kan de ansöka om anstånd med 
betalningen eller försöka komma överens om en avbetalningsplan. För att bli befriad från det 
personliga ansvaret krävs det dock att anståndet blivit beviljat före skatternas förfallodag. Det 
räcker inte med att ansökan om anstånd inkommit före förfallodagen för att ett redan inträtt 
ansvar ska upphävas. Skatteverkets agerande kan här få stor betydelse för om de senare kan 
utkräva ansvar av företrädaren och det är därför viktigt att handläggningstiden inte är för lång.  
 
Bara för att företrädaren diskuterar frågan om anstånd med myndigheten, innebär det inte att 
ett avtal har kommit till stånd. Ett skriftligt besked lämnas till företaget om anståndet 
beviljats. Utan detta kan inte företrädaren anta att en överenskommelse blivit av, som i fallet 
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B14. När svar inte mottogs från Skatteverket antog han att han fått anstånd med betalningen, 
vilket naturligtvis inte var fallet. Han blev därför betalningsansvarig. Samma sak gäller 
avbetalningsplaner, i A25 lämnade företrädaren in förslag till avbetalningsplaner och när 
Skatteverket inte hörde av sig antog han att de godkänt dessa. Även denna företrädaren blev 
betalningsansvarig. 
 
Det är även viktigt att avbetalningsplanen upprättas i tid och att betalning sker efter planen för 
att befrielse ska kunna medges. Dessutom måste de löpande skatterna betalas under tiden 
vilket framkom i NJA 1972 s. 115 ΙΙ. Avbetalningsplanen följdes för de restförda skatterna, 
men de löpande skatterna betalades inte varför företrädaren inte befriades från ansvar. I vårat 
fall (A1) upprättades en avbetalningsplan med kronofogdemyndigheten, men dock inte förrän 
skatterna redan förfallit till betalning. Det fanns därför inget skäl att befria honom heller. 
 
Företrädaren underlät att betala in skatter i NJA 1975 s. 745 men blev ändå friad från ansvar. 
Detta på grund av att olika kommuner och myndigheter var överens om att bolaget skulle 
räddas från konkurs. Hans agerande ansågs oaktsamt, men eftersom han lyssnat på dessa 
myndigheter anses inte agerandet som grovt oaktsamt. Detta kan relateras till några andra 
rättsfall som presenterades ovan, i NJA 1985 s. 13 betalade företrädaren inte in skatterna 
eftersom han då enligt sin advokat kunde hamna i en mannamånssituation gentemot övriga 
borgenärer. Eftersom rådet kom från advokaten ansågs han inte ha handlat grovt oaktsamt. 
Däremot blev företrädaren i B9 betalningsansvarig. Han litade på att advokaten skötte 
betalningsinställelsen men enligt domstolen kan inte ansvaret läggas över på andra. Inte heller 
företrädaren i B7 blev befriad fast bolaget låg för avveckling hos en revisor och han anförde 
att han själv därför inte kunnat agerat på annat sätt. 
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4.6 Sammanställning av kammarrättsdomarna 

LR/KR 
Betalning-
ansvar 

yttrande i 
domstol 

Muntlig 
förhandling ombud 

grov 
oaktsamhet 

åberopad  
befrielsegrund 

överklagat 
till  
högre 
instans konkurs 

B1 Ja/Ja Ja/Ja Nej/Nej Nej/Nej Ja/Ja anser sig ej som företrädare Ja/ej pt 8 mån e 

B2 Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja 
sjukdom, hög ålder, andra som skötte inbetalning 
av skatt Ja/Nej 8 mån e 

B3 Ja/Ja Ja/Ja Nej/Ja Ja/Ja Ja/Ja försäljning av bolaget Ja/Nej 1 år e 

B4 Ja/Ja Ja/Ja Nej/Nej Ja/Ja Ja/Ja 
betalningoförmåga, avyttring av aktier, 
konsultfirma Ja/Nej - 

B5 Nej/Ja Ja/Ja Nej/Nej Nej/Nej -/Ja kundförlust, hustrus sjukdom, borgenåtagande Ja/Nej 4 mån e 

B6 Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Nej/Ja Ja/Ja 
allmän domstol istället, åtgärder vidtagits, 
anstånd Ja/ej pt 9 mån e 

B7 Ja/Ja Nej/Ja Nej/Ja Nej/Nej Ja/Ja -/diskuterat att överklaga skattebeslut Ja/Nej 6 mån e 

B8 Ja/Nej Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/- 
oklar regel. ang utländsk moms, som prövas av 
domstol, sjukskriven Ja/Ja pt 4 år e 

B9 Ja/Ja Ja/Ja Nej/Ja Nej/Nej Ja/Ja 
dålig ek, förhandl med KFM, litat på advokat, 
felaktiga belopp Ja/ej pt över 1 år e 

B10 Ja/Ja Ja, Nej/Ja Nej/Ja Ja, Nej/Ja Ja/Ja kundförlust, bankkredit Ja/Nej 10 mån e 

B11 
Ja/jämkat med 
½ Ja/Ja Nej/Ja Nej/Ja Ja/Ja momsavregist, sjukdom Ja/Nej 2,5år e 

B12 Ja/Ja Nej/Ja Nej/Ja Nej/Ja Ja/Ja alkoholmissbruk Ja/ej pt 5 mån e 

B13 Ja/Ja Nej/Ja Nej/Ja Nej/Ja -/Ja sjukskriven, betalningsoförmåga Ja/Nej 3,5år e 

B14 Ja/Ja Ja/Ja Ja/Nej Ja/Ja Ja/Ja begärt anstånd, kontakt med KFM Ja/ej pt 4 mån e 

 
4.6.1 Analys av kammarrättsdomarna 
Eftersom dessa domar analyserats ovan följer här endast en kort sammanställning av helheten. 
Kammarrätten har endast i tre fall ändrat länsrättens beslut. Den ena blev betalningsskyldig i 
länsrätten men befriades i kammarrätten. Den andra befriades i länsrätten men blev 
betalningsskyldig i kammarrätten. I det sista fallet dömdes ett jämkat ansvar i kammarrätten.  
 
I fyra av fallen yttrade sig inte företrädaren varken till Skatteverket eller länsrätten men 
överklagade ändå ärendet till kammarrätten. De andra företrädarna har varit mer engagerade 
eftersom de yttrat sig till båda instanserna. Några har även överklagat till regeringsrätten men 
endast ett fall har fått prövningstillstånd. I detta fall friade kammarrätten företrädaren men 
Skatteverket överklagade beslutet. Slutgiltigt beslut har ännu inte fattats. 
 
I kammarrätterna är det fler företrädare som anlitar ombud jämfört med i länsrätten, alla utom 
fyra av våra 14 fall valde att anlita ombud. Det är dessutom fler som begär muntlig förhand-
ling i kammarrätten jämfört med länsrätten, tio stycken mot fyra stycken. 
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4.7 Sammanställning av länsrättsdomarna  

LR betalningsansvar 
yttrande 
till SKV 

yttrande 
till LR 

Muntlig--
förhandling ombud uppsåt 

åberopad 
befrielsegrund 

överklagat till 
KR 

konkurs  
(efter 
förfallodagen) 

A1 Ja Ja Nej Nej Nej Ja 
Avbetplan. med KFM e 
förfdag Nej 11 mån 

A2 Ja Ja Nej Nej Nej   MB skulle tillskjuta kap. Nej 6 mån 

A3 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej i.u 

A4 Ja, jämkat Ja Nej Nej Nej     Nej 8 mån 

A5 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 8 mån 

A6 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 8 mån 

A7 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 9 mån 

A8 Ja Ja Nej Nej Nej   endast formell ställning Nej 3 mån 

A9 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej ej 

A10 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej ej 

A11 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 2 mån 

A12 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej ej 

A13 Ja Ja Nej Nej Nej   ovetskap Nej 9 mån 

A14 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 2 år 

A15 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 3 mån 

A16 Ja Nej Nej Nej Nej     Ja ej 

A17 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej i.u 

A18 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 3 mån 

A19 Ja Nej Nej Nej Nej     Nej 1 år 

A20 Ja Ja Ja Ja Ja   fsg av bolaget, anstånd, Nej minst 4 mån 

A21 Ja Ja, ombudet Ja Ja Ja   förh om fodring,konkrs e Nej 6 mån 

A22 Ja - Ja Ja Nej   ej fått in fodran Nej 1 år 

A23 Ja Nej Ja Nej Ja   formellställning Nej ej 

A24 Ja Nej Ja Nej Nej   avveckl åtgärder Nej 3 mån 

A25 Ja Ja Ja Ja Ja   kundförlust, kont m SKV Ja 5 mån 

A26 Ja Ja Ja Ja Nej   kundförlust, Nej ej 

A27 Ja - Ja Nej Nej   
bestrider ansvar, men skäl 
framgår ej i dom Nej i.u 

A28 Ja Nej Ja Nej Nej   privat lån åt ftg, egna ins Nej 2 år 

A29 Ja Ja Ja Nej Nej Ja bet.efter förmåga Nej ej 

A30 Nej Ja Ja Nej Nej   ogrundade beskattn.beslut Nej 1 mån 

A31 Ja, se även B13 Ja Nej Nej Nej   
sjukskriven, (men ej vid 
förfdag) Ja 9 mån 

A32-
A50 Återkallade         
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4.7.1 Analys av domarna från länsrätten i Värmlands län 
Av våra 50 rättsfall från länsrätten i Värmlands län har 19 av dessa återkallats av 
Skatteverket. Bolaget har antingen betalt in beloppen i dessa fall eller så har en överens-
kommelse träffats.  
 
I många av fallen hörde företrädaren inte alls av sig till länsrätten, endast tolv stycken yttrade 
sig. Länsrätten har i dessa domar, efter uppgifter från Skatteverket, bedömt om personerna har 
varit företrädare för bolagen under tiden då skatterna förföll till betalning. Domskälen är 
oftast skrivna efter en mall där det inte framgår om företrädaren fälls för uppsåt eller grov 
oaktsamhet. Endast i två av fallen är företrädaren dömd enligt rekvisitet uppsåt. I de flesta 
andra står det att företrädaren i vart fall är att anse som grovt oaktsam, eller att företrädaren 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in skatten i tid.  
 
Det framgår inte riktigt från rättsfallen om länsrätten gör en egen utredning angående 
företrädaransvaret eller om de endast går efter Skatteverkets uppgifter. Men finns det ett 
tydligt underlag för vem som är att anse som företrädare under aktuell tid och att avvecklings-
åtgärder inte vidtagits förrän efter skatternas förfallodagar så finns det inte heller så mycket 
att utreda.  
 
Det är ingen av företrädarna som agerar för en samlad avveckling i tid, det tar minst tre 
månader innan de försätter bolaget i konkurs. Det finns en möjlighet att bli befriad även fast 
skatterna förfallit till betalning om det skett inom snar tid eller om andra personliga skäl 
föreligger som gjort att man inte kunnat agera tidigare. Några av företrädarna har åberopat 
befrielsegrunder men endast en av dem har blivit befriad. Det är endast tre av våra länsrätts-
domar som överklagats till kammarrätten men i skrivande stund har det bara tagits beslut i ett 
av dem.  
 
Det är inte så lätt att vara insatt i alla juridiska frågor angående bolag om man inte har någon 
utbildning. Därför kan det vara bra att anlita ett ombud som juridisk hjälp, denna har mer 
kunskaper om vad som kan åberopas som giltiga grunder för befrielse. Det är ändå inte så 
många av företrädarna som anlitar ombud när deras mål om företrädaransvar kommer upp i 
domstol, endast i fyra av våra rättsfall från länsrätten. Förmodligen är det fler än så som skulle 
ha behövt ett ombud men det kan vara kostsamt. Dock befriades ingen av företrädarna med 
ombud i länsrätten.  
 

4.8 Övrigt 
För att få ett hum om hur många ärenden Skatteverket behandlar angående företrädaransvar 
har vi varit på Skatteverkets kontor i Karlstad och sökt i deras datasystem. Vi fick fram att 
Skatteverket i Värmlands län har behandlat nästan 300 ärenden angående personligt 
betalningsansvar från år 2004 fram till idag. Av dessa är det alltså 50 stycken som lämnats 
vidare till länsrätten. Dock har 17 stycken av dessa 50 sedan återtagits. Detta kan jämföras 
med att det mellan år 2000 och 2004 endast lämnades in 13 ärenden till tingsrätten. Antalet 
ärenden hos domstol har alltså ökat på senare år. 
  
Av våra kammarrättsdomar är det sex stycken som överklagats till regeringsrätten, men bara 
en som beviljats prövningstillstånd. Vi kontaktade regeringsrätten för att ta reda på hur många 
som totalt har fått prövningstillstånd och det visade sig vara endast fyra mål. Av dessa var det 
endast ett som var avgjort. Detta rättsfall behandlade dock inte helt vårt område, utan saken 
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handlade om avvisande av ombud. De andra tre fallen behandlas för närvarande av regerings-
rätten. 
 
4.8.1 Allmän analys 
Skatteverket utreder sannolikt även ärendena om företrädaransvar mer noggrant i dag jämfört 
med innan år 2004 då deras förmånsrätt vid konkurs försvann. Det kan vara en anledning till 
att fler ärenden tagits upp på senare tid. Eftersom Skatteverket inte får utdelning vid konkurs i 
lika stor utsträckning som förr väljer de att avsätta mer resurser för att utreda om det 
personliga betalningsansvaret kan åberopas. Sedan Riksskatteverket och skattemyndigheterna 
gick ihop och bildade Skatteverket har de även blivit mer specialiserade, vilket även det kan 
ha medfört att kraven på företrädarna ökat. Medarbetarna blir duktigare på sina områden 
vilket medför att fler ärenden hinner utredas. Betalningsansvaret har också under tidens gång 
utvidgats och omfattar idag alla skatter och avgifter.  
 
Kraven på företrädarna skärptes när SBL infördes 1997 och de subjektiva rekvisiten togs bort. 
Då nu dessa har återinförts under 2004 borde även reglerna inte vara lika hårda längre. Det 
objektiva rekvisitet angående företrädaransvar är att skatterna inte betalats in i tid och någon 
avveckling av bolaget inte skett innan förfallodagarna. Enligt rättspraxis har företrädaren 
agerat grovt oaktsamt om denne inte innan skatternas förfallodag vidtagit åtgärder för en 
samlad avveckling i samtliga borgenärers intressen, men det måste även visas att företrädaren 
hade fog att misstänka att skatterna inte skulle kunna betalas i tid. Täckningsprincipen gäller 
såväl här som i brottsbalken. Kan det inte visas att företrädaren handlat uppsåtligt eller av 
grov oaktsamhet och företrädaren ändå blir betalningsansvarig, döms han enligt strikt ansvar. 
I alla våra rättsfall där företrädaren blivit betalningsansvarig har det visats att företrädaren 
måste ha haft insikt om att skatterna inte skulle kunna betalas i tid. Det hänger ihop med 
frågan om vem som anses som företrädare för bolaget. De företrädare som haft bestämmande 
inflytande i bolaget måste även ha varit medvetna om bolagets ekonomiska situation. De som 
inte haft inflytande i bolaget har heller inte blivit betalningsansvariga. 



 - 46 -

5. Slutdiskussion och egna kommentarer 
I det här kapitlet besvarar vi frågorna i vår problemformulering och syftet av undersökningen 
utifrån vad som framkommit i vår analys av empirin. Även våra egna reflektioner presenteras.  
 

5.1 Företrädare 
Om en person med inflytande i bolaget, genom att vara faktisk eller legal företrädare inte 
vidtar verksamma åtgärder före skatternas förfallodag blir han personligt betalningsansvarig. 
Det gäller alltså att vara försiktig när man engagerar sig i bolag. Många tror nog att de aldrig 
skulle kunna ställas till svars eftersom de antingen inte haft något inflytande alls i bolaget, 
eller att de faktiskt lämnat verksamheten och det medförande ansvaret bakom sig. Av våra 
rättsfall framkommer dock att varken en legal eller formell företrädare kan lämna ifrån sig 
ansvaret.  
 
Den som genom fullmakt har inflytande i ett bolag kan också åtalas för personligt betalnings-
ansvar. Det kan tyckas orättvist att det inte först och främst är ägaren till bolaget som blir 
personligt betalningsansvarig utan att man väljer att åtala en anställd som har inflytande 
genom fullmakt. Hur domstolarna skulle förhålla sig till ett fall där fullmaktshavaren inte alls 
haft något med skattebetalningen att göra vet vi inte. I våra fall har andra omständigheter 
spelat in, exempelvis lämnades i ett fall inte ändring av styrelseledamöter in till PRV förrän 
efter lång tid varför företrädaransvaret fortsatte. Företrädaren i det här fallet skrev dessutom 
på bolagets samtliga skattedeklarationer och borde därför ha upplyst sig om bolagets situation. 
Ett annat fall är däremot mer oklart. Företrädaren sålde även här sitt bolag och fick en 
fullmakt under en övergångsperiod, och hade därmed den faktiska ledningen i bolaget. 
Däremot hade han inte hand om skatteinbetalningarna, det var köparen av bolaget som var 
ansvarig för detta. Det kan tyckas rättvisare att det därför borde vara köparen som skulle bli 
personligt ansvarig då skatterna inte betalades in. 
 
En företrädare blir personligt betalningsansvarig även om han inte personligen äger aktier i 
bolaget, det räcker att en närståendes aktieinnehav medför bestämmande inflytande i bolaget. 
Hur detta förhåller sig anser vi dock lite oklart. I ett NJA-fall jämkades ansvaret för den 
anställde företagsledaren fast mamman ägde 90 % av aktierna i bolaget, medan det i ett annat 
NJA-fall utdömdes ett ojämkat ansvar, där pappan ägde aktierna i bolaget. Ansvaret blev här 
solidariskt mellan pappan och sonen. 
 

5.2 Grovt oaktsamt eller av uppsåt? 
Eftersom det inte framgår vad uppsåt eller grov oaktsamhet är i lagen avgörs begreppen 
genom rättstillämpningen på området. Efter återinförandet av de subjektiva rekvisiten ska 
rättspraxis från uppbördslagen gälla. Många av dessa fall är dock gamla, vilket medför att de 
kanske egentligen inte borde tolkas på samma sätt idag eftersom förhållanden har ändrats. Ett 
exempel på detta är att straffansvaret har försvunnit. I ett av våra rättsfall jämkades 
straffansvaret eftersom företrädaren inte tidigare straffats för brott, men betalningsansvaret låg 
kvar oförändrat. Det ska ju i bedömningen bl.a. tas hänsyn till om företrädaren tidigare har 
några anmärkningar bakom sig, har han skött sig bra ska detta kunna medföra ett jämkat 
ansvar. Eftersom företrädaren inte längre kan bli straffansvarig idag, skulle då istället 
betalningsansvaret jämkas? Det kan tänkas att företrädaransvaret blivit mildare idag sen 
straffansvaret försvann.  
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Företrädaren anses ha agerat grovt oaktsamt om han insett att skatterna inte skulle kunna 
komma att betalas i tid och ändå inte vidtagit verksamma åtgärder. Om det däremot fanns 
likvida medel i bolaget vid skatternas förfallodag anses han istället ha agerat med uppsåt. 
 
I flera av våra rättsfall har företrädarna verkligen försökt att rädda sina företag, dock med 
andra åtgärder än som enligt lagen är giltiga, men det kan tyckas att domstolen i alla fall 
skulle kunna jämka ansvaret. Företagarna har ändå agerat aktivt och inte bara struntat i 
situationen. Vi tycker också att det är förståligt att företrädaren inte direkt ansöker om 
konkurs så fort det uppkommer betalningsproblem eftersom de in i det sista vill försöka rädda 
sitt företag. Att bolaget kommer på fötter igen, genom att företrädaren t.ex. tillskjuter mera 
kapital till bolaget, borde vara bättre för samtliga borgenärer och även för samhället då det 
bl.a. medför ökade arbetstillfällen. I ett NJA-fall såldes konkursboet till ett annat bolag, som 
påvisade att bolaget numera gick med vinst.  
 

5.3 Uppfylls utredningsskyldigheten av domstolen? 
Vi tycker att det i många av våra fall från länsrätten inte framkommer att domstolen själv har 
gjort någon utredning. Har inte företrädaren hört av sig till länsrätten har Skatteverkets 
underlag varit det avgörande. Det kan i och för sig anses onödigt att domstolen själv utreder 
fallet när Skatteverket redan framfört tillräckligt med bevis för att företrädaren ska kunna 
utkrävas personligt betalningsansvar.  
 
När företrädaren inte yttrat sig har heller inte någon undersökning gjorts om särskilda skäl för 
befrielse föreligger. Det kommenteras endast kort med att ”några särskilda skäl för befrielse 
har inte framförts”. Alla företrädare är inte så insatta i dessa regler om företrädaransvar varför 
de kanske inte ens vet att de kan åberopa befrielsegrunder. Det vore bättre om de hade haft 
juridisk hjälp till hands, men det är inte många av företrädarna i vårt fall som anlitat ombud, 
till länsrätten var det endast fyra av 14.    
 

5.4 Särskilda skäl för befrielse?  
Det räcker inte med att företrädaren har dålig privat ekonomi för att domstolen ska jämka 
ansvaret. Skulle ansvaret efterges enbart på grund av detta skulle jämkning snarare bli en 
regel än ett undantag och detta var inte syftet med paragrafen om befrielse för särskilda skäl. 
 
Befrielse på grund av särskilda skäl ges oftast bara om det är flera bakomliggande faktorer 
tillsammans som medfört att skatterna inte har betalts i tid. Det framgår t.ex. av våra rättsfall 
att det inte räcker med att företrädaren numera har en nedsatt förmåga till framtida inkomster 
på grund av sjukdom, utan företrädaren måste även ha varit sjuk under tiden då skatterna 
förföll till betalning. Detta kan tyckas orättvist. Vare sig personen var sjuk eller inte just under 
tiden då skatterna förföll till betalning så har båda dessa personer lika svårt att få inkomst att 
betala skatterna med efter företrädaransvaret fastställts om de på grund av sin sjukdom inte 
kan arbeta i framtiden. 
 
Å andra sidan har den som inte var sjuk under skatternas förfallodag haft större möjlighet att 
påverka bolaget och vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder, vilket en som är sjuk under tiden 
inte har. Det gäller dock att sjukskriva sig, man måste kunna bevisa att särskilda skäl 
föreligger. Vi tycker dock att domstolen var lite väl hård i sin bedömning angående 
företrädaren som missbrukat alkohol. Han hade på grund av sitt missbruk svårigheter att 
bedriva sitt bolag på ett riktigt sätt under tiden skatterna förföll till betalning, men domstolen 
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anser att eftersom han numera är frisk har han inte framtida betalningssvårigheter. Blir man fri 
från sitt alkoholmissbruk kan det ändå bli ganska svårt att få ett nytt jobb. 
  

5.5 Befriar anstånd eller avbetalningsplan? 
Om företrädaren tror att betalningsoförmågan endast är tillfällig, t.ex. för att man inte fått 
betalt för en kundfordran i tid, kan bolaget ansöka om anstånd med inbetalningen av skatt 
eller komma överens om en avbetalningsplan och på så sätt få längre tid på sig att betala. Det 
gäller dock att anståndet beviljats före skatternas förfallodag annars utgår ändå personligt 
betalningsansvar. Skattebeslut gäller fram till dess att ärendet omprövats. Detta kan tyckas 
orättvist om man ser på vårt rättsfall där den bakomliggande skattefrågan ännu inte avgjorts. 
Eftersom Skatteverkets beslut gäller tills ärendet omprövats eller domstolen dömer i ärendet 
ska skatten i en tvistig fråga betalas in även fast frågan inte ännu är avgjord. För ett bolag med 
dålig ekonomi kan detta få stora konsekvenser genom att de kan tvingas gå i konkurs före det 
att rättsfrågan ens är avgjord. Får de sedan bifall i rättsfrågan och inte behöver betala in 
skatten har företaget ändå redan försatts i konkurs. Vi tycker därför att företagen borde få 
anstånd med skattebetalningen tills rättsfrågan har blivit avgjord. 
 
Vi tycker det är lite märkligt att flera stycken av företrädarna som ansökt om anstånd eller gett 
förslag till avbetalningsplaner antagit att de beviljats detta när de inte ens fått något svar 
tillbaka från myndigheten. 
 

5.6 Är företrädaransvar att jämställa med strikt ansvar?  
Det verkar svårt att undkomma företrädaransvar när detta väl har aktualiserats. Det bästa är 
förstås för företrädaren att se till att ansvaret aldrig inträder i första hand.  
 
Företrädaransvaret kanske medför att en del onödiga konkurser sker. Det kan tänkas att 
reglerna om företrädaransvar medför att företrädaren känner sig tvingad att sätta sitt bolag i 
konkurs alldeles för tidigt istället för att försöka få det på fötter igen. Som en av företrädarna 
framförde ”väljer man att handla för sitt eget bästa istället för att agera för företagets 
bästa”. Även om företrädaren istället för att ansöka om konkurs vidtar de andra godkända 
avvecklingsåtgärderna, betalningsinställelse eller företagsrekonstruktion, kan dessa också 
orsaka stora skador för bolaget. Omgivningen får då reda på att bolaget har likviditets-
problem, vilket kan medföra att bolagets intressenter väljer att inte fortsätta göra affärer med 
dem längre. Det kan även leda till att kreditmöjligheterna försämras, vilket i sin tur kan leda 
till att en konkurs senare ändå blir oundviklig. Reglerna är då kanske för stränga. 
 
Å andra sidan måste ju domstolen åtala företrädaren för bolaget om skyldigheterna och 
åtagandena missköts eftersom de inte kan åtala juridiska personer. Om inte reglerna om 
företrädaransvar fanns, tror vi inte heller att bolagen skulle betala in sina skatter i tid i lika 
stor utsträckning som de gör idag. Det tar ganska lång tid innan företrädarna agerar när 
företaget går dåligt, de flesta väntar i flera månader efter att skatterna förfallit till betalning 
innan de avvecklar företaget. Fram till konkursansökan inlämnas hinner då företaget dra på 
sig ytterliga skulder, vilket är till nackdel för samtliga borgenärer. Hoppet om att det kanske 
kommer gå bättre i framtiden skulle medföra att de väntade längre på att försätta bolaget i 
konkurs, men nu när reglerna om företrädaransvar finns är det inte lika värt att ta den risken.  
För att företrädaransvaret ska jämställas med strikt ansvar ska domstolen döma ut personligt 
betalningsansvar endast utifrån de objektiva rekvisiten. Dessa är att skatterna förfallit till 
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betalning och att företrädaren inte vidtagit godkända avvecklingsåtgärder innan skatterna 
förföll till betalning.  
 
För att bli personligt betalningsansvarig enligt SBL krävs dock även att de subjektiva 
rekvisiten uppfylls. Med detta menas att det ska ha skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, 
företrädaren ska alltså ha haft insikt om att skatterna inte skulle kunna komma att betalas i rätt 
tid eller att han helt enkelt underlåtit att betala. Bevisningen kan t.ex. här vara att företrädaren 
skrivit under skattedeklarationen. Domstolen måste ta hänsyn till dessa subjektiva rekvisit för 
att kunna ålägga någon personligt betalningsansvar. Detta har de också gjort, men kanske inte 
alltid fullt så utförligt som det kan tyckas att de borde. 
 
I många av våra rättsfall har företrädaren varit ensam styrelseledamot och ofta också VD och 
måste därför ha haft insikt om bolagets ekonomiska utveckling. Det personliga betalnings-
ansvaret har därför inte utdömts enligt strikt ansvar för dessa. Vi har även undersökt en del 
oklara fall där t.ex. företrädaren inte haft något egentligt inflytande eller insikt i bolaget men 
ändå blivit personligt betalningsansvarig. Det är här svårare att bevisa att de haft fog att 
misstänka att bolaget inte sköter sina skatteinbetalningar. Det är viktigt att domstolen gör en 
noggrann utredning om detta, så att företrädaren inte enbart döms på objektiva grunder. 
 
Reglerna om företrädaransvar i SBL är stränga, men det finns ändå subjektiva grunder som 
domstolarna beaktar i olika stor utsträckning. Därför kan man inte helt jämföra reglerna med 
strikt ansvar. Vi anser dock att reglerna är hårda och att stora krav ställs på företrädarna. Det 
är inte alla som är medvetna om hur viktigt det är att agera i tid när bolaget har betalnings-
problem och hur stor påverkan detta kan få på företrädarens privata ekonomi. Reglerna om 
företrädaransvar är inte för hårda men däremot kanske skälen för befrielse bör utökas och 
större hänsyn tas till personliga insatser.   
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Rättsfall 
 
LR i Värmlands län Dom Målnr. 
   
A1 2004-10-12 1470-04 E 
A2 2005-03-15 216-05 E 
A3 2004-08-20 1143-04 
A4 2004-08-20 819-04 
A5 2005-02-10 1472-04 
A6 2005-02-10 1471-04 
A7 2005-10-18 634-05 
A8 2005-04-12 325-05 
A9 2005-07-20 1216-05 E 
A10 2005-10-18 1608-05 E 
A11 2006-03-27 262-06 
A12 2006-03-08 2436-05 E 
A13 2006-02-08 2346-05 
A14 2005-11-17 1560-05 
A15 2006-02-08 1670-05 
A16 2005-12-27 1609-05 
A17 2006-02-09 984-05 
A18 2004-11-24 727-04 
A19 2004-11-24 1082-04 
A20 2005-05-12 1103-04 
A21 2005-05-12 1794-04 
A22 2005-11-02 1778-05 
A23 2005-12-12 1794-05 
A24 2005-12-27 1606-05 
A25 2006-02-24 732-05 
A26 2005-09-27 1161-05 
A27 2006-02-20 2494-05 
A28 2005-09-20 1561-05 
A29 2004-06-08 613-04 
A30 2004-07-02 107-04 
A31 2005-03-24 1709-04 
A32 2005-10-12 1879-05 E 
A33 2005-10-12 1880-05 E 
A34 2005-11-09 1881-05 E 
A35 2005-10-04 1777-05 E 
A36 2005-11-10 1796-05 E 
A37 2005-09-08 1008-05 E 
A38 2005-06-22 1256-05 E 
A39 2006-01-31 2066-04 E 
A40 2005-08-18 2114-04 E 
A41 2005-02-09 99-05 E 
A42 2005-02-09 100-05 E 
A43 2005-08-09 639-05 E 
A44 2004-09-28 1497-04 E 
A45 2005-01-21 1667-04 E 
A46 2004-08-06 1090-04 E 
A47 2004-08-06 1091-04 E 
A48 2004-08-06 1092-04 E 
A49 2004-08-06 1142-04 E 
A50 2005-10-12 1878-05 E 
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Kammarrättsdomar Dom Målnr. 
   
B1 2005-01-14 6192-04 
B2 2005-03-08 6646-04 
B3 2005-08-19 3130-05 
B4 2005-09-12 3063-05 
B5 2005-07-07 844-05 

B6 2005-05-17 
6860--6862-
04 

B7 2005-05-24 185-05 
B8 2005-09-29 2642-05 
B9 2005-08-10 1244-05 
B10 2005-08-25 1281-05 
B11 2005-04-15 7128-04 
B12 2005-10-07 4122-05 
B13 2004-04-28 277-05 
B14 2005-04-04 183-05 

 
NJA-fall 
 
NJA 1960 s. 238  
NJA 1971 B 27  
NJA 1972 s. 115 Ι 
 
NJA 1972 s. 115 ΙΙ  
NJA 1972 s. 205  
NJA 1972 s. 697  
 
NJA 1973 s. 544  
NJA 1974 sid. 297  
NJA 1975 s. 745  
 
NJA 1977 s. 711  
NJA 1979 s. 555  
NJA 1985 s. 13  
 


