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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett aktiebolag har som huvudregel inte aktieägare eller företrädare något personligt 

betalningsansvar gentemot bolagets borgenärer. Risken för en aktieägare är begränsad 

till det satsade kapitalet och verksamheten kan bedrivas utan risk för den personliga 

förmögenheten. Vid mer omfattande ekonomisk verksamhet är således 

aktiebolagsformen fördelaktig och genom att andelarna i bolaget normalt sett är fritt 

överlåtbara kan bolagets finansiering spridas ut på flera olika investerare. 

Ett aktiebolag har i princip en obegränsad vinstmöjlighet medan risken är 

begränsad till satsat kapital. Denna asymmetri kan medföra att många aktieägare väljer 

att begränsa det egna tillskjutna kapitalet och i stället använda sig av externa finansiärer. 

För att skydda ett bolags borgenärer innehåller aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 

borgenärsskyddsregler, bland annat kravet på att bolaget ska ha ett aktiekapital som 

säkerhet för ingångna förbindelser.   

Huvudregeln om den personliga ansvarsfriheten är dock inte utan undantag. För att 

skydda bolagets borgenärer finns det i aktiebolagslagen bland annat regler om 

tvångslikvidation när verksamheten har kapitalbrist. Vidare finns det i 

skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) särskilda regler om företrädaransvar för den 

juridiska personens skatter och avgifter.  

Denna bestämmelse i SFL är ett avsteg från huvudprincipen i ABL men innebär 

även att staten gentemot andra borgenärer får en annan ställning, då skattefordringar 

inte behandlas inom samma regelverk som övriga borgenärers fordringar. Staten har 

även en möjlighet att välja inom vilket regelverk de ska väcka talan mot företrädare. 

Vidare skiljer sig ansvarsgrunderna inom de olika regelverken vilket innebär att 

företrädare som följer det ena regelverket kan drabbas av det andra.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen 

och om det är motiverat att ha ett särskilt företrädaransvar för skatter och avgifter. För 

att fullgöra detta syfte kommer följande delfrågor att behandlas: 

 Vilka är de bakomliggande motiven till den nuvarande utformningen? 
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 Vilka alternativa möjligheter har staten att ålägga företrädare betalningsansvar?  

 Vilken roll har staten som borgenär?   

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats har jag valt att begränsa mig till att jämföra reglerna om 

ansvarsgenombrott i aktiebolagslagen och reglerna om företrädaransvar enligt 

skatteförfarandelagen. Uppsatsen kommer att fokusera på förutsättningar att ålägga 

företrädare för aktiebolag betalningsansvar. Företrädaransvar kan även aktualiseras i 

andra associationsformer men dessa omfattas inte av uppsatsens syfte och kommer inte 

att beröras. Jag kommer inte heller att behandla hur själva förfarande ser ut i domstol 

eller hos Skatteverket.   

1.4 Metod och material 

Denna uppsats skrivs med en klassisk juridisk metod i den mening att lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin har undersökts för att försöka besvara de rättsliga 

problem som aktualiseras. Det förekommer även rättspolitiska inslag för att utreda om 

det är motiverat med ett särskilt företrädaransvar för skatter och avgifter. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med att redogöra för bakgrunden till företrädaransvaret för skatter och 

avgifter. I kapitel 3 redogörs för företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen för att 

sedan i kapital 4 redogöra för företrädaransvaret inom aktiebolagsrätten. Sedan följer i 

kapital 5 en genomgång av möjligheterna att ålägga företrädare skadestånd vid 

skattebrott. Kapitel 6 redogör för statens roll som borgenär. Kapitel 7 kommer att 

behandla de problem som finns med företrädaransvaret. I kapitel 8 följer avslutande 

synpunkter där de redovisade problemen diskuteras och även vilka lösningar jag anser 

det finns på dessa problem, och sedan följer i kapitel 9 en avslutning. 
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2 Bakgrund till företrädaransvaret för skatter och avgifter 

2.1 Uppbördslagen 

Bakgrunden till att företrädaransvaret infördes är två domar från Högsta domstolen, 

NJA 1957 s. 757 och s. 761. Företrädarna hade i målen fällts till straffansvar enligt 

dåvarande 81 § uppbördslag (1953:272) (UBL) då de underlåtit att inbetala källskatt på 

anställdas lön. Högsta domstolen prövade frågan om företrädarna kunde åläggas 

skadeståndsskyldighet på grund av denna underlåtenhet. Skadeståndslagen (1972:207) 

fanns inte vid denna tidpunkt men de allmänna rättsgrundssatserna var samma som idag, 

det vill säga ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella sammanhang ersattes endast 

om brott begåtts eller om speciallagstiftning ålagt någon ansvar.
1
  

Då företrädarna hade begått brott fanns således förutsättningar att ålägga 

företrädarna skadeståndsskyldighet. Men ett orsakssamband måste ändå föreligga 

mellan brottet och den rena förmögenhetsskadan. Högsta domstolen angav att om 

”skattebelopp, som arbetsgivaren innehållit, icke inbetalas till kronan på sätt vid 

straffansvar föreskrivits, innebär detta icke i och för sig, att arbetsgivaren eller dennes 

ställföreträdare genom brott tillfogar kronan skada till samma belopp”.
2
 Vidare angav 

Högsta domstolen att uppbördsreglerna innehöll utförliga föreskrifter som angav hur 

myndigheten skulle förfara om någon redovisning inte skulle ha skett. Föreskrifterna 

angav hur påförd skatt skulle ”avkortas” samt hur en fordran på obetald skatt skulle 

fastställas, debiteras och indrivas. Mot denna bakgrund ansåg Högsta domstolen att det 

inte fanns någon möjlighet att ålägga företrädarna skadeståndsskyldighet.     

Företrädaransvar för skatt infördes sedermera i svensk rätt 1968. Reglerna infördes 

på förslag i proposition 1967:130, som lades som följd av betänkande SOU 1965:23 

”Uppbördsförandet”. I SOU 1965:23 hade utredningen uppfattningen att det förelåg 

begränsade möjligheter att göra företrädare ansvariga för innehållen skatt som inte 

redovisats och inbetalats till staten till följd av bristande betalningsförmåga.
3
 Detta 

ansågs vara en allvarlig brist inte minst beträffande fåmansbolag. Företrädare för 

fåmansföretag visade sig inte sällan ha förfarit på straffbart sätt men ansvar för skatten 

                                                 

1
 Persson Österman, R & Nyquist, K, Företrädaransvaret, Svensk Skattetidning, 2009:1, s. 88. 

2
 NJA 1957 s. 757 och s. 761. 

3
 SOU 1965:23, s. 180f. 
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förelåg inte. I senare utredningar har några andra skäl inte framförts.
4
 Avsikten var inte 

att införa en ny strafform utan endast att skapa en möjlighet för det allmänna att utkräva 

ett solidariskt ekonomiskt ansvar av en försumlig företrädare och den arbetsgivare som 

han företräder. Därför ansågs inte reglerna om solidarisk betalningsskyldighet kunna 

jämföras med brottsbalkens sanktionssystem.
5
 Departementschefens uttalade i 

propositionen att skatteförlusterna på grund av oredovisad innehållen skatt med säkerhet 

var av sådan omfattning att det fanns behov att inför bestämmelser för att reducera 

dem.
6
  

Företrädaransvaret omfattade inledningsvis enbart källskatt som en arbetsgivare 

dragit av från en arbetstagares lön men underlåtit att betala in till skatteförvaltningen. 

Företrädaransvaret har senare utvidgas till att i princip omfatta samtliga skatter. 

Motiveringen till att ansvaret utvidgades var påpekanden om att det solidariska ansvaret 

för betalning av källskatt och mervärdesskatt fått negativa återverkningar när personligt 

betalningsansvar saknades för vissa skatter.
7
  

Den nya bestämmelse (77 a §) som infördes i UBL hade innebörden att den som 

företräder en arbetsgivare, som är en juridisk person, verkställt skatteavdrag men 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala det innehållna beloppet är 

denne jämte arbetsgivaren betalningsskyldig för beloppet. Då företrädare kunde dömas 

till straff för underlåtenhet att redovisa innehållen skatt om de bedömes ha agerat grovt 

oaktsamt eller uppsåtligt, ansågs det lämpligt att begränsa det ekonomiska ansvaret till 

fall där uppsåt eller grov oaktsamhet förelåg.
8
 

Bestämmelsen innehöll även en möjlighet till att jämka eller efterge 

betalningsskyldigheten om det fanns särskilda skäl. Innebörden av begreppen 

uppsåtligen, grov oaktsamhet samt vilka särskilda skäl som kunde medföra jämkning 

eller eftergift framgick inte av uppbördslagen. Tolkningen av begreppen lämnades till 

rättstillämpningen.
9
 

                                                 

4
 Persson Österman & Nyquist, s. 87. 

5
 Prop. 1967:130, s. 131. 

6
 Prop. 1967:130, s. 131.  

7
 Nyquist, K, Skärpt personligt betalningsansvar för juridiska personers företrädare, Svensk 

Skattetidning, 1998, s. 448f. 

8
 SOU 1965:23, s. 187. 

9
 Löfgren, K m.fl., Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt 

skattefrågor vid obestånd, s. 104.  
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2.2 Skattebetalningslagen 

En förändring i lagstiftningen kring företrädaransvaret genomfördes i slutet av 90-talet. 

I prop. 1996/97:100 föreslog regeringen att straffsanktionen för underlåtenhet att betala 

innehållen källskatt (dåvarande 81 § UBL) skulle avskaffas. Genom avskaffandet av 

straffsanktionen försvann den koppling mellan straffansvar och företrädares 

betalningsskyldighet som styrt utformningen av de subjektiva rekvisiten. De subjektiva 

rekvisiten uppsåt respektive grov oaktsamhet, för solidarisk betalningsskyldighet 

avskaffades och skattebetalningslagen (1997:483) (SBL) ersatte uppbördslagen. Syftet 

var att göra bestämmelserna mera tydliga och lättillämpliga.
10

 Trots att de subjektiva 

rekvisiten avskaffades var avsikten inte att åstadkomma någon förändring i sak av 

förutsättningarna för betalningsskyldigheten.
11

  

Flera remissinstanser uttalade sig kritiskt till att avskaffa de subjektiva rekvisiten.
12

 

I NJA 2000 s. 132 uttalade sig Högsta domstolen i frågan och angav att trots att det i 

förarbetena till detta lagrum uttalas att någon saklig ändring inte åsyftats kan det tänkas 

att bestämmelsen i praktiken kommer att medföra att företrädare för juridiska personer 

blir betalningsskyldiga i större utsträckning än tidigare.  

Högsta domstolens uttalande i frågan ledde till att skatteutskottet i sitt betänkande 

1999/2000:SkU24 tog initiativ till ett tillkännagivande angående betalningsansvar för 

företrädare för juridiska personer enligt skattebetalningslagen. Efter detta 

tillkännagivande tillsatte regeringen ”Utredningen om betalningsansvar för företrädare 

för juridiska personer”.
13

 Utredningen föreslog, i SOU 2002:8, att det i SBL skulle 

införas krav på att företrädaren ska ha insett eller skäligen bort inse att skatten inte 

skulle kunna betalas i tid.
14

 Utredningen ville även att det skulle införas en ny paragraf 

där företrädaren definierades som en person med ett bestämmande inflytande i bolaget. 

Vad gällde förfarandet föreslog utredningen att mål om företrädaransvar i fortsättningen 

skulle handläggas av förvaltningsdomstol istället som tidigare av allmän domstol. 

Regeringen använde sig inte av de rekvisit som utredningen föreslog utan 

återinförde de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet. Det som kunde anses 

                                                 

10
 Prop. 1996:97:100, s. 443.  

11
 Prop. 1996:97:100, s. 443. 

12
 Prop. 1996/97:100, s. 440f. 

13
 Dir. 2000:89 

14
 SOU 2002:8, s. 100. 
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tala emot återinförandet var begreppens straffrättsliga karaktär och att den koppling som 

tidigare funnits till straffsanktionen för underlåtenhet att betala innehållen källskatt inte 

längre fanns. Regeringen ansåg emellertid att nackdelarna vägdes upp av att syftet med 

förändringen var att återställa rättsläget till vad som gällde innan SBL:s tid och ansåg 

det då vara naturligt att utforma lagen närmare i anslutning till gällande rätt.
15

 Någon 

definition av vem som utgör företrädare infördes inte utan regeringen konstaterade att 

avgörande blir vem som har den faktiska maktpositionen och möjlighet att påverka 

förvaltningen i den juridiska personen.
16

 Däremot valde regeringen såsom utredningen 

föreslog att flytta handläggningen av mål om företrädaransvar till allmän 

förvaltningsdomstol.
17

 

                                                 

15
 Prop. 2002/03:128, s. 23ff. 

16
 Prop. 2002/03:128, s. 26. 

17
 Prop. 2002/02:128, s. 28.  
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3 Företrädaransvar enligt SFL 

Skattebetalningslagen är numera ersatt av skatteförfarandelagen och den solidariska 

betalningsskyldigheten regleras i 59 kap. 12 och 13 §§ SFL.  

59 kap. 12 § 

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har 

gjort skatteavdrag med rätt belopp eller anmälan om F-skatt enligt 10 kap. 14 §, är 

företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som 

den juridiska personen har gjorts ansvarig för. 

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen 

skulle ha dragits av eller anmälan skulle ha gjorts. 

59 kap. 13 § 

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har 

betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig 

att betala skatten eller avgiften. 

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften 

ursprungligen skulle ha betalats. 

Om Skatteverket enligt 66 kap. 35 § har hänfört skatt eller avgift som avser flera 

redovisningsperioder till en period, avses med ursprunglig tidpunkt för betalning 

förfallodagen för skatt eller avgift som redovisas i den perioden. 

3.1 För vilka skatter och avgifter gäller företrädaransvaret? 

Skatteförfarandelagen ersatte de tidigare tre stora förfarandelagarna, taxeringslagen 

(1990:234), skattebetalningslagen och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 

kontrolluppgifter. Tillämpningsområdet för skatteförfarandelagen ska således vara lika 

stort som tillämpningsområdet för dessa lagar.
18

 Tillämpningsområdet i 

skatteförfarandelagen är så omfattande att det anges i 2 kap. 1 § SFL att lagen gäller för 

skatt. Huvudregeln är att alltså att lagen gäller alla skatter.
19

 Enligt 2 kap. 1 § SFL 

omfattar dock inte SFL skatt som tas ut enligt kupongskattelagen (1970:624), lagen 

                                                 

18
 Prop. 2010/11:165, s. 292.  

19
 Prop. 2010/11:165, s. 694. 
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(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1990:676) om skatt på 

ränta på skogskontomedel m.m., tullagen (2000:1281), lagen (2004:629) om 

trängselskatt och vägtrafikskattelagen (2006:227).  

Vilka avgifter som omfattas anges i 2 kap. 3 § SFL. Lagen omfattar avgifter enligt 

begravningslagen (1990:1144), lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, lagen 

(1994:1920) om allmän löneavgift, lagen (1999:291) om avgift till registrerat 

trossamfund, socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (2007:1398) om kommunal 

fastighetsavgift.      

Enligt 2 kap. 3 § SFL omfattar inte SFL punktskattepliktiga varor som är 

omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter 

m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, eller omfattas av ett beslut om 

skatt enligt samma lag. Enligt 2 kap. 4 § SFL omfattar inte heller SFL mervärdesskatt 

som ska redovisas och betalas enligt lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och 

kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. 

En förändring gentemot skattebetalningslagen är att tidigare omfattade 

betalningsansvaret även ränta på skatten samt ränta på skattetillägg och 

förseningsavgifter.   

3.2 Vem är företrädare för en juridisk person? 

Enligt 8 kap. 35 och 36 §§ ABL är styrelsen och verkställande direktören legala 

ställföreträdare för bolaget. Styrelseledamöter och den verkställande direktören riskerar 

således att drabbas av ett personligt betalningsansvar för en juridisk persons obetalda 

skatter och avgifter. I NJA 1974 s. 297 slog Högsta domstolen fast att en företrädare 

aldrig kan klara sig från ansvar genom att åberopa att styrelseuppdraget enbart är av 

formell karaktär. En styrelsesuppleant kan göras ansvarig enbart om denne inträtt i 

styrelsearbetet.
20

  

Skatteförfarandelagen innehåller inte någon definition av begreppet företrädare. 

Detta medför att en person som inte är verkställande direktör eller ingår i en 

bolagsstyrelse kan betraktas som företrädare och åläggas personligt 

betalningsskyldighet. Det avgörande blir vem som har den faktiska maktpositionen och 

möjligheten att påverka förvaltningen i den juridiska personen.
21

 För att någon ska anses 

                                                 

20
 NJA 1985 s. 439. 

21
 Prop. 2002/03:128, s. 24. 
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som den faktiska eller verkliga företrädaren handlar det oftast om en person som haft ett 

officiellt uppdrag, ägarintresse eller dominerande inflytande över den juridiska 

personen.
22

 I rättsfallet NJA 1979 s. 555 ålades en aktieägare personligt 

betalningsansvar. Aktieägaren hade i samråd med bolagets verkställande direktör fattat 

beslut om skatternas betalning och hade haft hand om bolagets finansiella förvaltning 

samt genom fullmakter haft oinskränkt förfoganderätt över bolagets medel. En person 

som satt en bulvan eller målvakt i sitt ställe för att inte synas utåt har också 

bestämmande inflytande.
23

 Att utse en bulvan eller målvakt kan även föranleda böter 

eller fängelse i högst ett år enligt 30 kap. 1 § ABL. 

Att en person uppträder som företrädare för bolaget gentemot myndigheter eller har 

en sådan position att denne av anställda uppfattas som högste ansvarig på bolaget kan 

tyda på att denne ska ses som den faktiska företrädaren.
24

 Företräder en person bolaget 

utåt mot kunder eller andra borgenärer indikerar det också att man har en sådan 

maktposition att man ska ses som faktisk företrädare.
25

  

Att ett bolag har en legal företrädare som innehar en stark ställning med kontroll 

över aktiebolagets medel har Kammarrätten i Göteborg funnit inte utgör ett hinder för 

förekomsten av en faktisk företrädare.
26

  

3.3 Uppsåt och grov oaktsamhet 

En företrädare kan göras ansvarig om företrädaren med uppsåt eller grov oaktsamhet har 

underlåtit att göra föreskrivet skatteavdrag eller på annat sätt underlåtit att betala skatt. 

Lagtexten innehåller inte någon definition av rekvisiten uppsåt eller grov oaktsamhet 

utan det har lämnats till rättsskipningen. När de subjektiva rekvisiten återinfördes 

angavs i propositionen var att avsikten att återställa rättsläget till vad som gällde innan 

SBL.
27

 Äldre praxis från de allmänna domstolarna torde således fortfarande ha 

betydelse för innebörden av gällande rätt. Av praxis framgår att betalningsansvar kan 

göras gällande om företrädare inte har vidtagit sådana åtgärder att en samlad avveckling 

                                                 

22
 Prop. 2010/11:165, s. 511. 

23
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 29. 

24
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 29. 

25
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 29. 

26
 Kammarrätten i Göteborg, dom den 21 januari 2008 i mål nr 3836-07. 

27
 Prop. 2002/03:128, s. 26. 
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kan komma till stånd av den skattskyldiges skulder med hänsyn till samtliga 

borgenärers intresse.
28

 Löfgren m.fl. delar upp ansvarsgrunden i de objektiva rekvisiten 

att skatten inte är betald i tid och verksamma åtgärder inte vidtagits, och det subjektiva 

rekvisitet att företrädaren inte haft vetskap eller haft fog att misstänka att inte skulle 

kunna betalas i rätt tid.
29

 Bedömningen av uppsåt och grov oaktsamhet skiljer sig i vissa 

avseenden för mervärdes- och punktskatt jämfört med skatter och avgifter som omfattas 

av 59 kap. 12 och 13 §§ SFL. Hur uppsåt och grov oaktsamhet ska bedömas för 

mervärdesskatt och punktskatt behandlas därför separat i kap. 3.6.  

3.3.1 Underlåtit att göra skatteavdrag 

Enligt 10 kap. 2 § SFL ska den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller 

annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) göra 

skatteavdrag enligt bestämmelserna i 10 kapitlet SFL. Skatteavdrag ska göras vid varje 

tillfälle då utbetalning sker.  

Genom införandet av F-skattesystemet har risken för en uppdragsgivare att 

missbedöma skyldigheten att göra skatteavdrag för uppdragstagare minskat. Enligt 10 

kap. 11 § SFL ska skatteavdrag inte göras om mottagaren av ersättning för arbete 

innehar F-skattsedel. Ska skatteavdrag inte göras och det är uppenbart att den som utför 

arbetet är att anse som anställd hos utbetalaren, ska utbetalaren enligt 10 kap. 14 § SFL 

anmäla detta till Skatteverket. Föreligger ett avtal mellan en uppdragsgivare och en 

uppdragstagare med F-skattsedel kan Skatteverket i princip enbart bortse från avtalet 

om de kan visa att det är fråga om ett skenavtal.
30

  

 När en juridisk person betalat ut lön eller ersättning utan att göra föreskrivet 

skatteavdrag och betalningsskyldighet påförts, torde företrädaren enligt Skatteverket 

oftast ha agerat med uppsåt, det vill säga arbetsgivaren och den anställde har avtalat om 

svarta löner.
31

 En huvudprincip vid inkomstbeskattning är att bevisbördan ligger på 

Skatteverket i fråga om inkomster och på den skatteskylige beträffande avdrag.
32

 Denna 

huvudprincip gäller för det ordinarie förfarandet. Vid eftertaxering och efterbeskattning 

                                                 

28
 NJA 1969 s. 326 och NJA 1971 s. 296. 

29
 Löfgren m.fl., s. 111. 

30
 RÅ 2007 ref. 61 I och II. 

31
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 44. 

32
 RÅ 2001 ref. 22 I och II. 
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samt påförande av skattetillägg är det en förutsättning att den uppdragsskyldige lämnat 

en oriktig uppgift. Enligt 49 kap. 5 § SFL ska en uppgift anses vara oriktig om det klart 

framgår att den är felaktig. Skatteverket har bevisbördan för att den skatteskyldige har 

lämnat en oriktig uppgift och beviskraven är högre än vad som gäller vid det ordinarie 

förfarandet.
33

 Föreligger det ett anställningsförhållande och föreskrivet skatteavdrag inte 

gjorts delar jag Skatteverkets ståndspunkt att företrädaren oftast agerat uppsåtligt eller 

grovt oaktsamt. Däremot om anställningsförhållandet är oklart, det vill säga det finns en 

osäkerhet i huruvida den eller de som utfört arbetet ska anses vara anställda eller 

uppdragstagare åligger denna bevisbörda Skatteverket. Om ersättningen för arbetet har 

betalats ut till någon som har åberopat ett godkännande för F-skatt ankommer det alltså 

på Skatteverket att visa att utbetalaren har känt till att mottagaren inte var godkänd för 

F-skatt eller att något talat för att mottagaren inte var godkänd för F-skatt och att 

utbetalaren trots vetskapen om detta inte av grov oaktsamhet undersökte hur det förhöll 

sig.
34

  

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att 

göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skatteförfarandelagen kan, enligt 6 § 

skattebrottslagen (1971:69), dömas för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst 

ett år. Företrädare kan frias från betalningsansvar om det varit en svårbedömd 

skattefråga. Beror däremot underlåtenheten på att företrädaren inte satt sig in i 

skattereglerna bör betalningsskyldighet kunna åläggas.
35

 

3.3.2 Underlåtenhet att betala skatt 

Huvudregeln enligt 59 kap. 13 § andra stycket SFL att betalningsskyldigheten är knuten 

till den tidpunkt vid vilken skatten och avgiften ursprungligen skulle betalas. Ett typfall 

för uppsåtsfallen vid underlåten betalning är att utredning visar att det fanns pengar till 

betalning av skatten på förfallodagen eller kort före förfallodagen, men att betalning 

trots detta underläts. Företrädare har då enligt Skatteverket medvetet valt att inte betala 

skatterna.
36

   

                                                 

33
 Prop. 2002/03:106, s. 233. 

34
 Prop. 2010/11:165, s. 1005. 

35
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 44. 

36
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 37. 
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En företrädare är enligt Skatteverket typiskt sett grovt oaktsam om denne med 

hänsyn till uppdragets närmare art och omfattning fortsatt verksamheten trots att han 

insett eller bort inse att det inte skulle finnas pengar till skattebetalningen på 

förfallodagen. Det åligger företrädaren att fortlöpande följa upp och kontrollera den 

ekonomiska ställningen.
37

 

Från Skatteverkets typfall finns det enligt rättspraxis flertalet undantag. Har 

företrädaren haft anledning att räkna med att skatten skulle kunna betalas i rätt tid har 

uppsåt eller grov oaktsamhet inte ansetts föreligga.
38

 Högsta domstolen har ansett att 

företrädaren inte förfarit grovt oaktsamt om det varit fråga om rena förbiseenden.
39

 

Företrädare har också undgått betalningsansvar om annan person än företrädare 

förskingrat medel avsedda för skatteinbetalning eller om det förelåg välgrundade 

förväntningar om ett banklån.
40

 Underlåtenheten är endast ursäktlig om företrädaren 

vidtar åtgärder i samtliga borgenärers intresse så fort denne får kännedom om de 

omständigheter som förhindrat betalning och inser att betalningen inte kan fullgöras.
41

 

Fördelningen av arbetsuppgifter och hur ett bolag är organiserat kan utgöra skäl till 

att betalningsskyldighet inte anses föreligga. I rättsfallet NJA 1973 s. 587 ingick dottern 

i styrelsen för ett familjeföretag där föräldrarna ansvarade för den löpande driften. Men 

på grund av fördelningen av arbetsuppgifter lades det henne inte till last att hon inte 

informerat sig om bolagets skötsel och hon undgick betalningsansvar. Även i NJA 1974 

s. 297 medförde bolagets organisation att en legal företrädare undgick betalningsansvar. 

I rättsfallet var hustrun styrelseledamot men hade mycket lite med skötseln att göra, 

utan i stället var det hennes make som helt utövade den omedelbara ledningen och 

skötseln av bolaget och därmed hade ansvaret för bland annat betalning av skatter. 

Hustrun ansågs inte ha haft anledning till misstanke att betalning av skatterna inte skett, 

så Högsta domstolen fann henne inte betalningsskyldig.  

Trots att en företrädare har insett att det inte skulle finnas pengar till 

skattebetalningen på förfallodagen, visar praxis att företrädare ändå kan undgå ansvar. 

Högsta domstolen angav i rättsfallet NJA 1972 s. 115 II att ”det kan förekomma fall då 

                                                 

37
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 44. 

38
 NJA 1979 s. 229. 

39
 NJA 1960 s. 238 och NJA 1971 b 27. 

40
 NJA 1976 b 29 och NJA 1977 s. 711. 

41
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 41. 
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det är motiverat att tillgripa särskilda åtgärder för att under någon tid upprätthålla 

mindre lönsam drift av ett företag av hänsyn till de anställdas inkomstmöjligheter och 

rådande arbetsmarknadsläge i orten. Spörsmål av denna art har under senare år alltmer 

uppmärksammats. Här kommer främst samhällsekonomiska och sociala hänsyn i 

beaktande. Sådana hänsyn kan föranleda stat eller kommun att ge enskilda företagare 

ekonomiskt stöd i en eller annan form. Beslutanderätten härvidlag måste emellertid 

förbehållas de samhälleliga organen, och den enskilde företagaren kan icke ges 

befogenhet att själv förskaffa företaget bidrag genom att taga i anspråk förfallna 

skattebelopp.”  

Exempel på detta är rättsfallen NJA 1975 s. 745 och NJA 1981 s. 1014, i båda 

dessa rättsfall hade bolagen varit i kontakt med bland annat kommunen och 

kronofogdemyndigheten. Företrädarna ansågs inte betalningsskyldiga. I rättsfallet NJA 

1974 s. 423 hade företrädare fått anstånd av KFM om att betala ett skattebelopp som 

förföll till betalning. Denna överenskommelse befriade företrädaren från 

betalningsskyldighet. Rättsfallet RÅ 2007 ref. 48 påvisar däremot det närmast strikta 

ansvaret. I rättsfallet var det ostridigt att företrädaren drivit bolaget vidare i syfte att 

avveckla det, att banken som var prioriterad borgenär haft intresse av fortsatt drift, att 

oprioriterade borgenärer inte fått betalt samt att rörelsen inte gått med förlust under 

avvecklingsperioden. RegR ansåg att det saknade betydelse att den fortsatta driften inte 

lett till försämrade möjligheter för staten att få betalt för den aktuella fordringen 

eftersom företrädaren inte vidtagit åtgärder av det slag som gör att han kan undgå 

betalningsskyldighet. Övriga sakomständigheter behandlades inte av rätten. Persson 

Österman och Nyquist anser att tillämpningen i RÅ 2007 ref. 48 synes vara en 

förskjutning åt det strängare hållet eftersom rätten inte tycks ha prövat 

sakomständigheterna.
42

 

3.3.3 Oredovisad skatt 

En företrädare som medvetet lämnar oriktiga uppgifter i den juridiska personens 

skattedeklaration så att skatten blivit för låg eller om företrädare underlåtit att deklarera, 

så har företrädaren haft uppsåt att inte betala skatten på den ursprungliga förfallodagen. 

Företrädaren kan i sådana fall åläggas betalningsansvar.  

                                                 

42
 Persson Österman & Nyquist, s. 92. 
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Om anledning till att företrädaren inte redovisade och betalade skatten beror på en 

objektivt sett svårbedömd skattefråga kan företrädare undgå betalningsansvar.
43

 

Felaktiga uppgifter i deklarationen kan även bedömas som ursäktliga. Exempelvis om 

det vid deklarationstillfället fanns subjektiva grunder för en felaktig värdering av 

tillgångar eller skulder. Okunnighet om innehållet i en rättsregel eller om dess existens 

kan inte annat än i undantagsfall frita företrädaren från ansvar.
44

  

Ett bolag kan vid tidpunkten för den ursprungliga förfallodagen ha flera företrädare. 

Enligt Skatteverket får varje företrädares ansvar bedömas utifrån det uppdrag och 

ansvar denne har haft. Har den juridiska personen bedrivit verksamhet utan att 

överhuvudtaget redovisa skatt bör samtliga företrädare kunna åläggas ansvar.
45

 Alla 

företrädare har ett ansvar för att kontrollera att bolaget redovisade skatt. Om det 

däremot rör sig om en enstaka oriktig uppgift i en deklaration från en juridisk person 

med en välordnad administration, torde andra företrädare än den som fyllt i 

deklarationen endast kunna bli ansvarig om det framgår att de haft vetskap om att 

deklaration kunnat vara felaktig.
46

 

3.3.4 Verksamma åtgärder  

Kraven på en företrädare är enligt praxis stränga, detta framgår av rättsfallen NJA 1969 

s. 326 och NJA 1971 s. 296. Högsta domstolen anser att en företrädare är grovt oaktsam 

om denne inte innan skatten förfaller till betalning begär bolaget i konkurs eller vidtar 

verksamma åtgärder i syfte att åstadkomma avveckling av bolaget under 

hänsynstagande till samtliga borgenärers intressen. Åtgärderna ska ha vidtagits innan 

skatterna har förfallit till betalning.  

Vill en företrädare för en juridisk person vara helt säker på att undgå 

betalningsansvar för underskott på skattekontot krävs att denne ser till att den juridiska 

personen försätts i konkurs eller att en företagsrekonstruktion eller ett underhandsackord 

med samtliga borgenärer kommer till stånd.
47

 Ansöker företrädare om inledande av 

företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion måste 

                                                 

43
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 42. 

44
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 42. 

45
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 42. 

46
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 43. 

47
 Löfgren m.fl., s. 112. 
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reglerna om betalning av skulder med mera i en pågående företagsrekonstruktion följas. 

Sker inte detta anses inte verksamma åtgärder ha vidtagits och företrädaransvar kan 

aktualiseras. För att en betalningsinställelse ska anses vara en verksam åtgärd krävs att 

den når samtliga borgenärer och inte rubbar deras inbördes förhållande.
48

 Det krävs 

även att företrädaren för att undgå betalningsansvar efter en betalningsinställelse vidtar 

ytterligare åtgärder, såsom ansökan om företagsrekonstruktion, ett förslag till 

underhandsackord eller en konkursansökan.
49

 Domstolarnas hårda krav på företrädare 

kan ses mot bakgrunden att domstolarna velat hindra att skattemedel används som 

riskkapital för fortsatt drift av bolag när skatterna förfallit till betalning.
50

  

3.4 Förfallodag  

Enligt 59 kap. 13 § andra stycket SFL är företrädaransvaret knutet till den dag skatten 

och avgiften ursprungligen skulle ha betalats. I 62 kap. 3 § SFL anges att skatter och 

avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska vara betalda senast den dag då 

deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket. F-skatt ska enligt huvudregeln i 62 

kap. 4 § SFL betalas med lika stora belopp varje månad. Betalning ska göras från och 

med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets 

utgång. Förfallodagarna är den 17 i januari och augusti, och den 12 i övriga månader. 

Huvudregeln, att betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken 

skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats, gäller även för slutlig skatt 

fastställd enligt 56 kap. 2 § SFL.
51

 Enligt 56 kap. 10 § SFL ska Skatteverket fatta beslut 

om slutlig skatt i sådan tid att besked om slutlig skatt kan skickas ut senast den 15 

december året efter beskattningsårets utgång. Skatten ska sedan enligt 62 kap. 8 § första 

stycket SFL betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har 

gått från den dag då beslut fattades. Förfallodagen för den slutliga skatten enligt det 

första beslutet om slutlig skatt är den ursprungliga förfallodagen för slutlig skatt.
52

 För 

det fall att Skatteverket inte har fattat något beslut om slutlig skatt inom den angivna 

tidsfristen får beslutet enligt 66 kap. 2 § andra stycket SFL fattas inom den tid och på 
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det sätt som gäller för omprövning. Detta kan inträffa om den juridiska personen inte 

lämnar deklaration och Skatteverket inte har några uppgifter om denne. I sådana fall får 

den ursprungliga förfallodagen anses vara den förfallodag som hade gällt om beslutet 

hade fattats i slutet av fristen, det vill säga den 17 januari andra året efter 

beskattningsåret om den juridiska personen har kalenderår som räkenskapsår.
53

 

59 kap. 13 § tredje stycket SFL innehåller en regel som gäller när Skatteverket har 

omprövat beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdeskatt eller punktskatt 

som gäller flera redovisningsperioder och enligt 66 kap. 35 § SFL hänför ändringen till 

en period. Bestämmelsen gäller för samtliga beslut där skatten hänförs till en period 

enligt 66 kap. 35 § SFL samt att det är förfallodagen för skatt som redovisas i den 

perioden som ska anses vara den ursprungliga tidpunkten för betalning.  

Det finns skatteskyldiga som har förfallodagar vid flera tillfällen varje månad. Detta 

kan medföra särskilda problem. Mellan förfallodagarna kan byte av företrädare ha gjorts 

eller så har förutsättningarna för betalningsskyldighet förändrats till exempel att den 

juridiska personen försatts i konkurs. För att veta vilken företrädare som är 

betalningsskyldig för ett visst belopp måste man först veta hur stor del av saldot på 

skattekontot som är att hänföra till respektive förfallodag. Detta bör göras med 

tillämpning av likafördelningsmetoden.
54

 På så sätt kan med avseende på varje 

förfallodag för sig ställning tas till både de objektiva och de subjektiva förutsättningarna 

för en företrädares betalningsskyldighet. 

3.5 Företrädaransvaret är accessoriskt 

Företrädareansvaret sträcker sig inte längre än den juridiska personens 

betalningsskyldighet. Detta innebär att en fordran mot företrädaren är beroende av 

huvudfordringens bestånd. Bortfaller huvudfordringen eller sätts ner, minskar 

företrädarens ansvar i motsvarande mån.
55

 Har den juridiska personen fått anstånd med 

betalningen kan företrädaransvar inte göras gällande. Företrädaransvar bör inte heller i 

normalfallet göras gällande om den grundläggande skattefordran inte blivit fastställd 

genom beslut.
56

 Enligt 68 kap. 1 § SFL gäller beslut enligt SFL omedelbart. Av detta 
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följer att betalningsansvar kan åläggas en företrädare trots att den juridiska personen 

överklagat beskattningsbeslutet.  

I preskriptionshänseende föreligger inget fullständigt accessoriskt förhållande 

mellan huvudfordringen och företrädaransvarsfordringen. Enligt 59 kap. 17 § SFL får 

Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar om statens fordran mot den juridiska 

personen har preskriberats eller om det finns en överenskommelse om 

betalningsskyldighet enligt 59 kap. 19 § SFL. Preskriptionstid för en fordran som 

påförts enligt SFL preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades 

för indrivning (3 § SPL). Fordringen mot företrädare är en självständig fordring och har 

således en egen preskriptionstid. Enligt 11 § andra stycket SPL anges att svarar flera 

solidariskt för betalning av en fordring inverkar inte förhållandet att preskription inträtt 

mot någon av dem på de övrigas betalningsskyldighet. Detta innebär att så länge talan 

väckts innan huvudfordringen preskriberats spelar det därefter ingen roll om den 

sedermera preskriberas.  

3.5.1 Innebörden av betalningsanstånd 

Anstånd med betalning av skatter och avgifter kan enligt 63 kap. 2 § SFL beviljas efter 

ansökan. Skatteverket får även bevilja anstånd enligt 63 kap. 23 § SFL utan ansökan. 

Betalningsanstånd innebär en tillfällig betalningsbefrielse men påverkar i sig inte 

skattefordringens bestånd.   

Det saknas i 59 kap. SFL en bestämmelse som reglerar vilken effekt ett 

betalningsanstånd får för företrädaransvaret. Har den juridiska personen fått anstånd 

senast på förfallodagen kan inte företrädaransvar aktualiseras.
57

 Däremot kan 

företrädaransvar inträda om skatten inte betalas på förfallodagen vid anståndstidens 

utgång. Om betalningsanstånd medges efter förfallodagen kan företrädaransvar knytas 

till förfallodagen. Medges anstånd i efterhand befriar det således inte från 

företrädaransvar, men har anstånd medgetts på grund av att det är tveksamt om skatten 

kommer att kvarstå, kan det vara svårt att styrka uppsåt eller grov oaktsamhet.
58

 

Ansvarsfrågan kan däremot inte initieras så länge den juridiska personen fått anstånd 

med betalning av skatten. Om det vid anståndstidens utgång står klart att skatten inte 
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kommer att sättas ner eller betalas kan företrädaransvaret göras gällande. Avslås en 

anståndsansökan måste betalning ske innan förfallodagen för att inte företrädaransvar 

ska inträda alternativt vidtaga andra verksamma åtgärder.
59

 

3.5.2 Innebörden av ackord     

Då företrädaransvaret har en accessorisk karaktär innebär detta att om staten frivilligt 

accepterar ett ackordserbjudande från den juridiska personen (underhandsackord), så 

kan inte företrädaransvar göras gällande för de skulder som ackordet omfattar, såvida 

inte annat särskilt avtalats med företrädaren.
60

 

Vid ett offentligt ackord för den juridiska personen är situationen annorlunda. Inom 

insolvensområdet gäller som huvudprincip, att en borgensman/medgäldenär inte 

kommer i åtnjutande av den ned- eller avskrivning som kan inträda för huvudmannen. 

Enligt 12 kap. 22 § konkurslagen (1987:672) och 3 kap. 9 § lag om 

företagsrekonstruktion förlorar inte en borgenär som godkänt ett ackordsförslag vid en 

offentlig ackordsförhandling ”sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom 

gäldenären svarar för fordringen”. Enligt Skatteverket innebär dessa bestämmelser att 

möjligheten till företrädaransvar kvarstår även efter ett offentligt ackord för den 

juridiska personen.
61

 Om staten vid ett offentligt ackord gör gällande ett fortsatt 

företrädaransvar ska detta klargöras senast vid ackordsförhandlingen.  

3.6 Moms och punktskatt 

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har 

lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen har tillgodoräknats 

överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt med ett för stort 

belopp, är företrädaren enligt 59 kap. 14 § SFL tillsammans med den juridiska personen 

skyldig att betala beloppet. Detsamma gäller om de oriktiga uppgifterna har lett till att 

ingående mervärdesskatt eller punktskatt har betalats tillbaka med ett för högt belopp. 

Vid företrädaransvar för mervärdeskatt och punktskatter finns vissa skillnader 

gentemot 59 kap. 12 och 13 §§ SFL då en företrädares begäran om återbetalning av 

skatt är en aktiv handling. Detsamma gäller den skattskyldiges reducering vid 
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redovisningen av utgående mervärdesskatt med ingående skatt.
62

 Kraven som ställs på 

den skattskyldige och företrädaren att se till att de lämnade uppgifterna är korrekta ställs 

därför högt. Företrädarens ställning såvitt avser eget eller närstående ägarintresse och 

inflytande är såsom vid andra fall av personligt betalningsansvar av betydelse.
63

 

Beträffande rekvisitet oriktig uppgift finns en definition i 49 kap. 5 § SFL. Av 

bestämmelsen framgår att en uppgift anses oriktig om det klart framgår att en av den 

skattskyldige lämnad uppgift är felaktig eller att den skattskyldige underlåtit att lämna 

en uppgift till ledning för beskattningen som denne varit skyldig att lämna. 

Bestämmelsen rör i första hand påförande av skattetillägg men får, enligt Skatteverket, 

anses relevant även vid bedömning av företrädaransvar.
64

 Denna uppfattning delar jag 

då det i prop. 2002/03:106 framgår att oriktig uppgift har samma innebörd i frågor 

rörande skattetillägg, skattebrott och efterbeskattning.
65

 Således bör definitionen även 

vara relevant vid företrädaransvar. Lämnandet av den oriktiga uppgiften kan vara 

ursäktlig om exempelvis rättsläget är oklart eller redovisningsfrågan är svårbedömd 

eller ovanlig.
66

 I så fall krävs emellertid normalt att det i samband med begäran om 

återbetalning eller motsvarande lämnas sådana upplysningar att skattemyndigheten 

uppmärksammas på den aktuella frågeställningen. Lämnas sådana upplysningar men 

skattemyndigheten ändå tillgodoräknat den juridiska personen skatt kan det finnas 

grund för befrielse från den personliga betalningsskyldigheten. Detsamma bör gälla om 

den skattskyldige avser att rätta en oriktig uppgift och återredovisa det felaktigt 

tillgodoförda beloppet men oförutsedda omständigheter omöjliggör en fullständig 

rättelse.
67

 

En fråga som inte kommer att behandlas i denna uppsats är huruvida 

företrädaransvaret för mervärdesskatt kan vara i strid med EU-rätten. EU-domstolen har 

i mål C-384/04 Federation of Technological Industries prövat en motsvarande brittisk 

regel. EU-domstolen ansåg att EU-rättens allmänna principer sätter upp vissa 

begränsningar för solidariska ansvarsregler. RegR fann i RÅ 2009 ref. 72 att de svenska 
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reglerna står i överenskommelse med EU-rätten under förutsättning att tillämpningen 

sker på ett nyanserat och inte allt för restriktivt sätt.  

3.7 Särskilda skäl/befrielse helt eller delvis 

Trots att en företrädare inte vidtagit verksamma åtgärder kan företrädaren undgå 

personlig betalningsskyldighet. 59 kap. 15 § SFL anger att om det finns särskilda skäl, 

får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. Paragrafen 

motsvarar 12 kap. 6 b § SBL som infördes 2003 och sedan inte har ändrats.
68

 När 12 

kap. 6 b § SBL infördes angavs i proposition att det enligt regeringens mening inte är 

lämpligt att i detalj ange vilka omständigheter som bör medföra befrielse utan 

rättspraxis får tjäna som vägledning.
69

 Vägledning vid bedömning av om särskilda skäl 

för befrielse föreligger kan fås genom den praxis som utvecklades före SBL:s 

tillkomst.
70

  

3.7.1 Inflytande och ekonomiskt intresse 

I NJA 1971 s. 296 I konstaterar Högsta domstolen att trots att författningstextens 

ordalydelse omfattar varje ställföreträdare för arbetsgivare som är juridisk person, riktas 

intresset i förarbetena så gott som uteslutande på aktiebolagen, och bland dessa 

väsentligen på de så kallade fåmansbolagen. Högsta domstolen angav vidare att vad 

lagstiftningen främst velat åstadkomma måste antas vara att - under de förutsättningar 

som stadgas i övrigt – göra ställföreträdaren betalningsskyldig i fall, då han på grund av 

eget eller närstående aktieinnehav har ett betydande intresse i aktiebolaget och ett 

bestämmande inflytande över detta. Undantagsregeln bör därför kunna tillämpas till 

exempel när ställföreträdaren är anställd utan att ha något ägarintresse.  

I NJA 1972 s. 205 ägde företagsledaren i ett familjeföretag endast sju procent av 

aktierna i bolaget. De övriga aktierna ägdes av andra familjemedlemmar, mellan 

familjemedlemmarna rådde motsättningar. Högsta domstolen fann att företrädaren var 

att jämställas med en anställd och jämkade betalningsskyldigheten. I NJA 1973 s. 544 

eftergavs betalningsskyldigheten, företrädaren ägde hälften av aktierna men på grund av 

avtal mellan aktieägarna var hans möjligheter att bestämma över bolaget begränsade. 

                                                 

68
 SOU 2009:58, s. 1349.  

69
 Prop. 2002/03:128, s. 26. 

70
 Prop. 2002/03:128, s. 26. 



 26 

Den andra hälftenägaren hade ett sådant inflytande över bolaget att företrädarens 

ställning var att likställa med en anställd företagsledare.  

3.7.2 Omständigheter som var oförutsedda 

Två tidigare anställda fick i rättsfallet NJA 1971 s. 296 III överta bolaget där de tidigare 

varit anställda. De hade fått besked om att bolaget hade en god vinstprognos. Men en tid 

senare fick de besked av revisorn att bolaget aktiekapital var förbrukat. Företrädarnas 

betalningsskyldighet jämkades kraftigt. I rättsfallet NJA 1972 s. 115 II hävdande 

företrädaren att bolaget ekonomiska svårigheter berodde på omständigheter som han 

inte kunnat förutse och över vilka han inte kunnat råda, samt att han trott att dessa 

svårigheter skulle vara av övergående natur och att verksamheten på längre sikt skulle 

visa sig lönsam. Högsta domstolen ansåg däremot att svårigheterna var hänförliga till en 

affärsmässig satsning och att en sådan oftast innehåller moment som inte kan förutses. 

Högsta domstolen anförde även att företrädaren fortsatt driften med skattemedel, oavsett 

om det ur affärsmässiga och företagsekonomiska synpunkter kunde vara befogat att 

fortsätta driften får inte skattemedel utgöra riskkapital. 

3.7.3 Företrädarens ekonomiska och personliga förhållanden 

I NJA 1971 s. 296 I-II åberopade som skäl för jämkning företrädarna sina nuvarande 

ekonomiska förhållanden. Högsta domstolen anförde att ”om domstol, som har att pröva 

talan om betalningsskyldighet av ifrågavarande slag, skulle i varje särskilt fall taga 

hänsyn till ställföreträdarens ekonomiska förmåga – sådan denna är eller kan väntas bli 

– torde emellertid för de fall som främst avses med bestämmelsen i 77a § UBL, 

jämkning snarare bli regel än undantag. Detta har uppenbarligen inte varit åsyftat. Det 

anförda utesluter ej att det kan förekomma fall, där ställföreträdarens bristande 

betalningsförmåga i förening med andra särskilda omständigheter, bör föranleda 

domstol att av billighetsskäl jämka eller efterge betalningsskyldigheten.” 

Högsta domstolen fann i NJA 1972 s. 115 I att företrädaren gjort sig skyldig till 

grov oaktsamhet och att han därför i princip var betalningsskyldig. Som skäl för 

jämkning åberopade företrädaren att han på grund av sjukdom inte kunde arbeta i full 

utsträckning, att han saknade tillgångar och att han i samband med bolagets konkurs 

ådragit sig en bankskuld på 160 000 kronor. Högsta domstolen ansåg att skulle 

domstolen ta hänsyn till företrädarens ekonomiska förmåga skulle jämkning snarare bli 
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regel än det undantag som lagstiftningen hade tänkt sig. Företrädaren var 62 år. 

Företrädarens ålder i kombination med att sjukdomen inte var av övergående natur och 

begränsade hans möjligheter till inkomst samt att han genom gjorda betalningar visat 

vilja att fullgöra sina skyldigheter, jämkades betalningsskyldigheten från 183 000 till 

25 000 kronor. 

3.7.4 Omständigheter i konkursförfarande 

Staten fick i NJA 1978 s. 85 full utdelning för både bevakade källskatter och vissa andra 

skattefordringar. KFM hade dock inte fullgjort reservationsbevakningen avseende viss 

del av de restförda källskatterna. Företrädarens betalningsskyldighet jämkades med 

belopp motsvarande den ytterligare betalning som KFM skulle ha erhållit om 

bevakningen hade fullgjorts.  

I NJA 1993 s. 81 anförde företrädaren att statens utdelning för skattefordringar 

hade blivit för låg på grund av att konkursförvaltaren hade visat oskicklighet vid 

handläggningen av konkursen. Högsta domstolen ansåg att en sådan omständighet 

kunde beaktas men, under åberopande av tidigare uttalande, att jämkning eller eftergift 

inte fick bli regel snarare än undantag. En viss restriktivitet ansågs motiverad, 

domstolen gjorde en helhetsbedömning och fann att då bolagets verksamhet hade varit 

seriös, företrädaren hade sökt kvalificerad rådgivning och följt de givna råden samt att 

det inte kunde betvivlas att företrädaren trott att skatterna skulle kunna betalas. 

Betalningsskyldigheten jämkades till hälften.       

3.8 Regressrätt 

Enligt 59 kap. 21 § SFL har en företrädare som betalat skatt eller avgift på grund av 

företrädaransvar rätt att kräva den juridiska personen på beloppet. Företrädare övertar 

således statens fordran gentemot bolaget och kan kräva bolaget på motsvarande belopp. 

En regressfordring får enligt 59 kap. 26 § SFL drivas in på det sätt som gäller för 

indrivning av skatter och avgifter. Detta innebär att en regressfordran är omedelbart 

verkställbar, den som vill utöva sin regressrätt behöver således inte skaffa en särskild 

exekutionstitel genom betalningsföreläggande eller process.
71
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Reglerna i SFL berör enbart regressrätt gentemot den juridiska personen. Några 

regler om regressrätt mellan företrädare finns inte utan där får civilrättsliga regler 

gälla.
72

  

3.9 Överenskommelse om betalningsskyldighet 

Skatteverket får enligt 59 kap. 19 § SFL träffa en överenskommelse med företrädaren 

om betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga 

förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. 

Om talan om företrädaransvar har väckts vid domstol när överenskommelsen träffas, får 

överenskommelsen verkan först sedan talan i målet har återkallats och målet avskrivits. 

Vidare anges i 59 kap. 20 § SFL att om en överenskommelse fullföljs inom rätt tid, ska 

staten avstå från ytterligare anspråk mot företrädaren avseende de skulder som omfattas 

av överenskommelsen. En överenskommelse som inte fullföljs inom rätt tid upphör att 

gälla. Belopp som företrädaren har betalat in till Skatteverket på grund av 

överenskommelsen ska då tillgodoräknas företrädaren. Den juridiska personens skulder 

ska ökas med motsvarande belopp. 

Före 1 januari 2004 då talan om företrädaransvar hanterades som dispositiva 

tvistemål vid allmän domstol var möjligheten att träffa en utomprocessuell 

överenskommelse oreglerad. Möjligheten att på frivillig väg komma överens om 

betalningsskyldighet utnyttjades ofta av myndigheterna.
73

 För staten utgjorde 

förlikningsmöjligheten en effektiv indrivning av obetalda skattemedel medan den 

enskilde hade möjlighet att dels slippa processa inför domstol dels möjlighet att 

förhandla om beloppets storlek. Möjligheten att ingå överenskommelser ansåg 

regeringen borde lagregleras. Ur rättssäkerhetssynpunkt ansåg regeringen att det i lag 

skulle anges under vilka omständigheter överenskommelser kunde träffas.
74

  

En överenskommelse innebär normalt att betalningsskyldigheten begränsas i 

förhållande till det krav som staten skulle göra gällande i en domstolsprocess.
75

 För att 

ingå en överenskommelse ska det föreligga omständigheter som motiverar att 

                                                 

72
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 59. 

73
 Prop. 2002/03:128, s. 35. 

74
 Prop. 2002/03:128, s. 36. 

75
 Skatteverkets ställningstagande 443 utgåva 4, Handledning för företrädaransvar, s. 90. 



 29 

betalningsskyldighet görs gällande endast beträffande en del av den totala skulden.
76

 

För att det inte ska anses olämpligt från allmän synpunkt bör det således föreligga 

handläggnings- eller processekonomiska skäl för att begränsa betalningsskyldigheten.
77

 

I förarbetena till SBL anges som exempel utredningssvårigheter, värderingsproblem 

avseende tillgångar, företrädarens betalningsförmåga och liknande.
78

 Omständigheter 

som utöver dessa kan ligga till grund för att träffa överenskommelse är att skäl för 

delvis befrielse föreligger, företrädarens ålder, snabbare och säkrare betalning erhålls, 

sociala eller medicinska skäl föreligger samt att de utmätningsbara tillgångarna har 

lägre värde än förlikningsbudet.
79

 Vidare anges i förarbetena att det i regel inte är 

meningsfullt att besluta om betalningsskyldighet i vidare mån än vad företrädaren kan 

bedömas komma att fullgöra.
80

 

Omständigheter som kan tala mot att betalningsskyldigheten begränsas är att 

brottslighet har förekommit i näringsverksamheten, näringsförbud kan vara aktuellt, 

företrädaren har varit inblandad i flera konkurser, företrädaren har höga inkomster eller 

stora tillgångar, näringsverksamheten har varit oseriös, befrielsegrunder saknas helt, 

målet har prejudikatintresse och kan bidra till rättsutvecklingen.
81

 

3.10 Sammanfattning av företrädaransvaret enligt SFL 

Företrädaransvaret för skatter och avgifter har sedan det infördes på 1960-talet i princip 

förblivit oförändrat. Skälen till att det infördes, som fortfarande är de skäl som ligger till 

grund för lagstiftningen, var att om företrädare agerade försumligt saknades det 

möjligheter att ålägga dessa ansvariga för skatter och avgifter. Även om en företrädare 

begick skattebrott kunde denna inte åläggas betalningsskyldighet.  

Företrädaransvar omfattar i dagsläget i princip alla skatter och avgifter. Någon legal 

definition om vem som kan åläggas företrädaransvar existerar inte utan avgörande är 

vem som har den faktiska maktpositionen och har möjligheten att påverka förvaltningen 

i den juridiska personen. Företrädaransvaret är visserligen inte strikt men ansvaret för 
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bolagets skatter och avgifter har kommit att bli väldigt strängt. Det är Skatteverket som 

ska bevisa om någon förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. En företrädare anses ha 

agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt om denne inte innan skatten förfaller till betalning 

begär bolaget i konkurs eller vidtar verksamma åtgärder i syfte att åstadkomma 

avveckling av bolaget under hänsynstagande till samtliga borgenärers intressen. Detta 

stränga krav framgår av NJA 1969 s. 326 och NJA 1971 s. 296. Det har även på senare 

tid bekräftats av RÅ 2007 ref. 48. Huruvida en person agerar uppsåtligt eller oaktsamt 

sker vanligtvis utifrån en tänkt standard för aktsamt beteende. Exempelvis består 

traditionellt inom skadeståndsrätten oaktsamhet i underlåtenhet att iaktta den grad av 

aktsamhet som kännetecknar en god familjefader (en bonus pater familias).
82

  Men vid 

företrädaransvaret enligt SFL saknas enligt min mening en sådan standard. Förfaller 

skatten till betalning utan att verksamma åtgärder vidtas presumeras enligt mig uppsåt 

eller grov oaktsamhet oavsett vilka anledningar som finns till underlåtenheten att betala. 

Det måste enligt min mening finnas situationer, där trots att skatten inte har betalats, så 

utgör inte företrädarens agerande uppsåtligt eller grovt oaktsamt handlande. Rekvisiten 

uppsåtligt och grov oaktsamhet anser jag har fått en karaktär av objektiva rekvisit 

snarare än subjektiva rekvisit. Till grund för företrädaransvaret ligger avsaknaden av ett 

objektivt handlande inte vad företrädaren insett eller bort inse.   

Företrädare måste således innan skatten förfaller till betalning i avveckla bolaget 

för att undgå personligt betalningsansvar. En företrädare som hoppas att den framtida 

driften kan vända en negativ ekonomisk situation och därmed kunna betala skatten samt 

övriga borgenärer men inte vidtager verksamma åtgärder riskerar personligt 

betalningsansvar. Dock kan i vissa fall jämkning förekomma.   
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4 Personligt företrädaransvar enligt aktiebolagsrätten 

Bakgrunden till att företrädaransvar infördes i dåvarande uppbördslagen var att 

möjligheterna att göra företrädare ansvariga för bolagets försumlighet ansågs vara 

begränsade. För att se om det argumentet fortfarande är relevant och om det är 

nödvändigt att ha särskilda bestämmelser om personligt ansvar för företrädare för 

bolagets skatter och avgifter, kommer nedan en genomgång om möjligheterna att påföra 

företrädare ansvar enligt associationsrätten.  

4.1 Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist 

Enligt 1 kap. 3 § ABL har inte aktieägare i ett aktiebolag något personligt 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär således att bolagets borgenärer 

som regel är hänvisade att till söka betalning för sina fordringar ur bolagets tillgångar.
83

 

Undantag från denna princip finns, exempelvis anges i 2 kap. 26 § ABL att den som 

rättshandlar för bolagets räkning innan det har registrerats hos Bolagsverket ansvarar för 

förpliktelsen fram till dess att registrering sker. Men de bestämmelser som är av störst 

betydelse för denna uppsats är bestämmelserna om tvångslikvidation i 25 kapitlet. 

Bestämmelserna i 25 kap. ABL anger under vilka förutsättningar företrädare och 

aktieägare kan bli personligt betalningsansvariga vid kapitalbrist.  

Styrelsen ska enligt 25 kap. 13 § ABL genast upprätta och låta bolagets revisor 

granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, 

beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 

eller när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken (1981:774) har visat sig 

att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.  

Företrädare blir dock inte personligt betalningsansvariga om de vid misstanke om 

kapitalbrist vidtar ett antal åtgärder som syftar till att ge bolaget en viss tidsfrist att lösa 

problemen innan en avveckling måste ske. Det personliga betalningsansvaret har enligt 

Lindskog en handlingsdirigerande funktion.
84

 Bakom den handlingsdirigerande 

funktionen urskiljer Lindskog tre intressegrupper. Den första intressegruppen är 

befintliga borgenärer vars intresse består i att bolaget ska avvecklas tidigt för att inte 
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hela det egna kapitalet ska förbrukas (avvecklingsintresset). Den andra intressegruppen 

är tillkomna borgenärer som är intresserade av att få en varning om att en kapitalbrist 

uppstått (varningsintresset). Tredje intressegruppen är aktieägare som är intresserade av 

att erhålla ett rådrum för att vidta lämpliga åtgärder (rådrumsintresset). Utifrån 

kapitalbristreglernas konstruktion synes de vara främst motiverade av 

varningsintresset.
85

 Aktieägarnas intresse beaktas genom den långa rådrumsfristen. 

Avvecklingsintresset har enligt Lindskog givits en låg prioritet.
86

 Rådrumsfristens längd 

och att systemet utlöses först när det egna kapitalet understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet tyder på avvecklingsintressets låga prioritering. Men vad som 

främst tyder på detta är, enligt Lindskog, att aktiebolagslagen inte innehåller några 

minimikrav med avseende på konsolideringskrav.
87

 Om ett bolag som har en 

omfattande verksamhet och adekvat kapitalbas drabbas av förluster kan således 

kapitalbristen elimineras genom nedsättning av aktiekapitalet intill en nivå, där ett mot 

aktiekapitalet svarande eget kapital kan försvinna på en dags verksamhet.
88

 Sker detta 

får aktieägarna en rådrumsfrist. Ska kapitalbristregleringen kunna tillgodose 

avvecklingsintresset krävs att den kritiska kapitalgränsen görs beroende av 

verksamhetens omfattning och karaktär.
89

 

4.1.1 Skyldighet att upprätta kapitalbalansräkning 

Enligt 8 kap. 4 § ABL svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning av 

bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt.  

En av de två utlösningsmekanismerna i 25 kap. 13 § ABL är att det vid 

verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken (1981:774) har visat sig att bolaget saknar 

tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Huruvida handlingsplikt 

uppkommer är relativt enkelt att konstatera, även om bolaget har utmätningsbara 
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tillgångar men de enbart täcker en del av utmätningsfordringarna uppkommer en 

skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning. Den aktivitetsplikt som utlöses på 

grund av ett resultatlöst utmätningsförsök förutsätter inte någon faktisk kapitalbrist i 

bolaget.
90

 För att undgå personligt betalningsansvar måste en kontrollbalansräkning 

upprättas. 

Rekvisitet skäl att anta torde vara objektivt.
91

 Vad som ska bedömas är vad en 

normalt aktsam styrelseledamot, mot bakgrund av styrelsens skyldigheter (8 kap. 4 § 

ABL), skulle ha dragit för slutsatser av den information denne erhållit om bolagets 

utveckling. Det förutsätts att styrelseledamoten aktivt medverkar i att ta emot 

informationen, främst i form av rapporter från bolagets verkställande ledning.
92

 

Bevisbördan för att det föreligger skäl att anta faktisk kapitalbrist ligger på den som 

påstår detta.
93

 

4.1.2 Upprättande av kontrollbalansräkningen 

Finns det skäl att anta att halva aktiekapitalet är förbrukat eller har bolagets funnits 

sakna utmätningsbara tillgångar ska en kontrollbalansräkning genast upprättas. Hur lång 

tid styrelsen har på sig innan kontrollbalansräkningen ska vara upprättad får bedömas 

från fall till fall. Men det bör inte vara fråga om mer än högst någon eller ett par 

månader.
94

 Kontrollbalansräkningen ska enligt 25 kap. 14 § ABL upprättas enligt 

tillämplig lag om årsredovisning med vissa i paragrafen medgivna justeringar. Vid 

upprättandet av kontrollbalansräkningen ska god redovisningssed följas.
95

 

Utgångspunkten vid upprättandet av en kontrollbalansräkning ska vara den så kallade 

fortlevnadsprincipen (going concern), det vill säga att värderingen av tillgångarna ska 

grundas på förutsättningarna att bolagets verksamhet ska fortleva. Saknas däremot vilja 

att fortsätta verksamheten, exempelvis om verksamheten ska avvecklas eller det är 

uppenbart att bolaget saknar tillräckligt kapital att fortsätta verksamheten, bör inte 

fortlevnadsprincipen tillämpas.
96
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4.1.3 Första kontrollstämman 

Visar den upprättade och av revisor granskade kontrollbalansräkningen att bolagets 

egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen enligt 25 

kap. 15 § ABL snarast möjligt kalla till bolagsstämma. Styrelsen har rätt att utnyttja den 

längsta kallelsefrist som lag och bolagsordning föreskriver.
97

 Enligt 7 kap. 18 § ABL är 

tidsfristen maximalt sex veckor. Styrelsen aktivitetsplikt upphör däremot om 

kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital överstiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet. Vid stämman ska kontrollbalansräkningen och ett yttrande av 

revisorn över denna läggas fram. Kontrollbalansräkningens primära funktion är i detta 

läge att utgöra ett kontrollinstrument och beslutsunderlag för aktieägarna och 

styrelseledamöterna.
98

 Vid stämman finns två alternativ, antingen beslutar stämman 

med absolut majoritet att gå i likvidation eller så beslutar stämman att fortsätta driften 

och ge bolaget en möjlighet att klara ut de ekonomiska problemen. Fattar stämman 

beslut om likvidation sker det enligt reglerna om frivillig likvidation i 25 kap. ABL.  

4.1.4 Andra kontrollstämman 

Beslutar stämman vid den första kontrollstämman att fortsätta driften ska enligt 25 kap. 

16 § ABL en andra kontrollstämma hållas inom åtta månader från den första. Vid denna 

stämma ska en ny kontrollbalansräkning ha presenterats. Denna ska ha granskats av en 

revisor och ett yttrande från revisor över kontrollbalansräkning ska läggas fram. Om den 

nya kontrollbalansräkning visar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade 

aktiekapitalet undanröjs krav på likvidation och bolaget kan fortsätta sin verksamhet 

som vanligt.  

Däremot om den nya kontrollbalansräkningen visar att kapitalbristen består ska 

bolaget gå i likvidation. Det är såsom vid den första kontrollstämman i detta läge en 

frivillig likvidation. 

4.1.5 Personligt betalningsansvar 

I 25 kap. 18 § ABL framgår de fall av underlåtenhet som utlöser personligt 

betalningsansvar. Det första fallet avser att styrelsen har underlåtit att upprätta och låta 
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bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § ABL, detta trots 

att det fanns skäl att anta kapitalbrist eller att ett resultatlöst utmätningsförsök skett. Den 

andra situationen är när styrelsen underlåtit att sammankalla en första kontrollstämma 

trots att kontrollbalansräkningen visar kapitalbrist. Det tredje fallet är när styrelsen 

underlåter att ansöka om likvidation hos tingsrätten trots att förutsättningarna enligt 25 

kap. 17 § ABL för att så skulle ske varit uppfyllda. Styrelsen ska enligt 25 kap. 17 § 

ABL ansöka om likvidation om någon andra kontrollstämma inte hålls inom åtta 

månadersfristen eller om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra 

kontrollstämman inte har granskats av bolagets revisor eller inte utvisar att det egna 

kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade 

aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation. Fråga om 

likvidation kan även prövas på ansökan av en styrelseledamot, den verkställande 

direktören, en revisor i bolaget eller en aktieägare. Att borgenärer inte kan ansöka om 

likvidation tyder enligt Lindskog ytterligare på att avvecklingsintresset inte är 

prioriterat.
99

   

Styrelseledamöterna ansvarar solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för 

bolaget från och med den tidpunkt då styrelsen senaste skulle ha vidtagit den åtgärd som 

de underlåtit att vidta.
100

 En förfallen skatteskuld kan utgöra en sådan förpliktelse.
101

 

Vidtar styrelsen den åtgärd de tidigare underlåtit ansvarar inte ledamöter för de 

förpliktelser som uppkommer därefter. Dock kvarstår ansvaret för de förpliktelser som 

uppkom under underlåtenheten.
102

 

Av 25 kap. 18 § andra stycket ABL framgår att den som med vetskap om styrelsens 

underlåtenhet handlar för bolagets räkning svarar solidariskt med styrelsens ledamöter 

för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. Att någon handlar för 

bolagets räkning innebär främst att vederbörande företräder bolaget utåt i samband med 

att en rättshandling företas.
103

 Även den som deltar i ett beslut om att bolaget ska företa 

en rättshandling med annan får anses handla för bolagets räkning, oavsett om det är 

någon annan som företräder bolaget när rättshandlingen företas.
104

 Enligt förarbetena 
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torde bestämmelsen framför allt få betydelse när en verkställande direktör fortsätter att 

driva bolaget trots att denne känner till styrelsens underlåtenhet.
105

 En styrelseledamot 

som agerar på motsvarande sätt är normalt ansvarig redan enligt första stycket. Enligt 

förarbetena kan man dock tänka sig att en eller flera styrelseledamöter kan visa att de, 

såvitt gäller styrelsens skyldigheter enligt första stycket, inte har varit försumliga, till 

exempel genom att de har reserverat sig mot ett beslut att inte upprätta 

kontrollbalansräkning. Om de därefter medverkar i åtgärder för att driva bolaget vidare, 

blir de enligt andra stycket, på samma sätt som en verkställande direktör, personligen 

ansvariga för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. Vidare kan även 

andra företrädare för bolaget komma i fråga för personligt betalningsansvar på denna 

grund. Det kan gälla till exempel en särskild firmatecknare, ett ombud eller en anställd 

med ställningsfullmakt. Företrädare som har haft en underordnad ställning i bolaget 

torde dock regelmässigt undgå ansvar därför att de saknat vetskap om styrelsens 

underlåtenhet eller därför att de med hänsyn till omständigheterna inte kan anses ha 

varit försumliga.
106

 

Ansvar enligt 25 kap. 18 § ABL är ett presumtionsansvar som förutsätter 

försumlighet. För att undgå ansvar måste den som åläggs ansvar enligt 25 kap. 18 § 

första eller andra stycket ABL visa att han eller hon inte varit försumlig. Bevisbördan 

ligger hos den som det personliga ansvaret görs gällande mot.
107

 Försumligheten får 

bedömas utifrån företrädarens roll i bolaget och den information som denne haft tillgång 

till. Styrelseledamöternas ansvar ska bedömas med utgångspunkt i det förhållandet att 

varje styrelseledamot enligt 8 kap. 4 § ABL är skyldig att hålla sig underrättad om 

förhållandena i bolaget. Den verkställande direktörens ansvar får bedömas på liknande 

sätt.
108

 Andra företrädares försumlighet beror i hög grad på omständigheter i det 

enskilda fallet. Den som på grund av sin faktiska ställning har ett bestämmande 

inflytande över bolagets medelsförvaltning och drift bör regelmässigt jämställas med 

styrelseledamöterna. Den som enbart har en underordnad befattning i bolaget och har 

blivit ålagd att rättshandla på bolagets vägnar kan däremot normalt inte anses ha varit 
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försumlig, inte ens om han eller hon har varit medveten om att styrelsen har försummat 

sina skyldigheter enligt första stycket.
109

 

Har styrelsen försummat sin skyldighet att efter misstanke om kapitalbrist upprätta 

en första kontrollbalansräkning kan personligt betalningsansvar enligt 25 kap. 18 § 

fjärde stycket första meningen ABL komma i fråga endast om det förelåg en faktisk 

kritisk kapitalbrist vid den tidpunkt då skyldigheten uppkom.
110

 Vidare kan företrädare 

undgå ansvar enligt 25 kap. 18 § fjärde stycket andra mening ABL om det egna 

kapitalet, sedan skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning uppkom, återhämtar sig 

till en nivå över den kritiska gränsen.  

En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation enligt 

25 kap. 17 § första stycket ABL deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet 

ansvarar solidariskt med dem som svarar enligt 18 § för de förpliktelser som 

uppkommer för bolaget efter den tidpunkt som anges i 17 § andra stycket. 

4.1.6 Ansvarsperiodens slut 

Det anges i 25 kap. 20 § ABL tre fall som utgör den definitiva slutpunkten på den 

period under vilken personligt betalningsansvar enligt 25 kap. 18 och 19 §§ ABL kan 

uppkomma. Det personliga betalningsansvaret omfattar inte senare uppkomna 

förpliktelser. Det första fallet är om en ansökan enligt 25 kap. 17 § andra stycket ABL 

har gjorts. Andra fallet är om en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget 

kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL, uppgår till det registrerade aktiekapitalet har 

granskats av bolagets revisor och lagts fram på bolagsstämma. Tredje fallet är om 

bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om likvidation. Även om 

ansvarsperioden upphör kvarstår ansvaret för tidigare uppkomna förpliktelser.
111

 

4.2 Skadeståndsansvar enligt ABL 

Skadeståndsansvaret för en stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör regleras 

i 29 kap. 1 § ABL. Ansvaret är individuellt och inte kollektivt, ansvaret är även 

tillämpligt för styrelsen suppleanter så fort de inträder som styrelseledamöter. 

Skadeståndsansvaret omfattar en intern del och en extern del, i denna uppsats kommer 
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enbart den externa delen att beskrivas. Den interna delen reglerar skadeståndsansvaret 

för stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör gentemot bolaget. Då det interna 

skadeståndsansvaret inte kan aktualiseras i förhållande till en borgenär, faller det inte 

inom denna uppsats syfte och kommer inte att behandlas.    

4.2.1 Externt skadeståndsansvar 

Stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar aktieägare eller annan genom överträdelse av aktiebolagslagen, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen, ska enligt 29 kap. 1 § första 

stycket andra meningen ABL ersätta skadan. Syftet med skatteståndsansvaret är att 

sanktionera överträdelser i de nämnda bestämmelserna som har till syfte att vara skydd 

för externa parter.
112

 Det finns inga regler i ABL som reglerar hur talan om externt 

skadeståndsanspråk får väckas. Varje berörd aktieägare eller borgenär får således själv 

bestämma om de vill väcka talan med risk för de rättegångskostnader en misslyckad 

talan kan medföra. 

Aktieägare och bolagsborgenärer kan vållas skada på två skilda sätt.
113

 Indirekt 

skada genom att bolagets förmögenhet minskar och därmed även värdet på aktierna 

samt direkt utan att bolaget lidit skada. Felaktiga uppgifter i årsredovisningen kan 

exempelvis vålla skada för den som utifrån uppgifterna köp eller sålt aktier i bolaget.
114

 

Skada kan även vållas den som baserat på uppgifterna lämnat bolaget kredit. Skada av 

nu angivet slag för aktieköpare, aktiesäljare eller borgenär utgör direkt skada och är 

ersättningsgill.
115

 

Har en borgenär lämnat krediter till ett bolag baserat på felaktiga uppgifter i 

årsredovisningen krävs det för skadestånd att borgenären kan visa ett orsakssamband. 

Ett orsakssamband förutsätt föreligga vid direkt skada om borgenären kan visa att den 

felaktiga årsredovisningen måste anses ha påverkat kreditgivarens kreditbeslut.
116

 Det 

ska även ha förelegat en betydande risk för förlust och därmed skada för borgenären. 
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En skada som vållas bolaget kan indirekt drabba en borgenär på så sätt att risken att 

bolaget inte kan betala skulden när den förfaller ökar. Att bevisa ett orsakssamband 

mellan den kärandes påstådda skada och den svarandes agerande kan vara svårt. 

Rättsfallet NJA 1979 s. 157 är ett exempel på denna svårighet. Aktiebolaget A:s enda 

styrelseledamot X godkände en faktura från bolaget B, i vilket X själv var 

styrelseledamot. Bolaget A gick sedermera i konkurs och i bolaget fanns bland annat en 

skuld till bolaget C. Enligt C motsvarade inte fakturan någon prestation och 

godkännandet av fakturan hade skadat C som borgenär. Högsta domstolen konstaterade 

att det krävs ett orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och det 

förhållande att borgenären inte kan få betalt av bolaget för att ersättningsskyldighet ska 

föreligga. För att orsakssamband skulle föreligga förutsatte Högsta domstolen att den 

skadegörande handlingen medfört insolvens eller förvärrat redan föreliggande 

insolvens. Att en åtgärd försämrar bolagets ekonomiska ställning medför däremot inte 

någon rätt till ersättning för borgenären, om bolaget efter åtgärden fortfarande bedöms 

kunna betala sina skulder när de förfaller till betalning. 

Så för att en borgenär ska vara framgångsrik med sin talan måste denna kunna visa 

att bolagets förmögenhet och därmed värdet på borgenärens fordran minskat i värde 

genom styrelseledamotens handlingar. Men så länge bolaget är solvent torde en 

skadeståndstalan inte vara framgångsrik. Sammantaget innebär detta att möjligheterna 

för borgenärer att föra en framgångsrik skadeståndstalan gentemot företrädare framstår 

som begränsade.   

 4.3 Ansvarsgenombrott 

Ytterligare ett undantag från huvudregeln i 1 kap. 3 § ABL är ansvarsgenombrott. 

Ansvarsgenombrott finns inte lagfäst i svensk rätt. Med ansvarsgenombrott menas den 

situationen där domstolen ser förbi den juridiska personen och gör en företrädare eller 

aktieägare ansvarig för bolagets förpliktelser utan lagfäst regel. Ansvarsgenombrott har 

behandlats i bland annat SOU 1987:59 och SOU 2001:1 men principen har inte lagfäst 

utan har utvecklats i praxis.
117

  

Av rättsfallen är det svårt utläsa exakt vad som krävs för att ansvarsgenombrott ska 

aktualiseras. Rodhe har i festskrift till Jan Hellner ingående diskuterat olika rättsfall 
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rörande ansvarsgenombrott.
118

 Enligt Rodhe kan man av Högsta domstolens domskäl i 

NJA 1947 s. 647 återfinna tre rekvisit vilka tillsammans kan motivera ett 

ansvarsgenombrott. Att bolaget inte har ett självständigt affärsmässigt syfte, bolaget är 

underkapitaliserat i förhållande till den verksamhet som skulle ha bedrivits och bolaget 

inte har någon självständig förvaltning.  

När frågan behandlades i SOU 1987:59 föreslogs en lagreglering av 

ansvarsgenombrott.
119

 Enligt den föreslagna paragrafen skulle ansvarsgenombrott 

aktualiseras om en delägare begagnat sitt inflytande över bolaget på ett gentemot 

borgenärerna otillbörligt sätt. För att ansvar skulle inträda krävdes även att bolagets 

ekonomiska underlag hade varit uppenbart otillräckligt i förhållande till verksamhetens 

art och omfattning samt till förutsebara risker. Lagrådet kritiserade förslaget då behovet 

av en lagreglering var begränsad och föreslagna regleringen inte skulle öka 

rättssäkerheten.
120

    

4.4 Sammanfattning av företrädaransvaret enligt ABL 

Personligt betalningsansvar för företrädare kan ske genom ansvarsgenombrott men det 

viktigaste och mest förekommande betalningsansvaret följer av bestämmelserna i 25 

kap. ABL. Enligt dessa bestämmelser ska företrädare vid skäl att anta att halva 

aktiekapitalet är förbrukat eller att bolaget har funnits sakna utmätningsbara tillgångar 

upprätta en kontrollbalansräkning, hålla kontrollstämma och sedan besluta om 

likvidation eller fortsatt drift. Det är den som hävdar att det finns skäl att anta att halva 

aktiekapitalet är förbrukat som har bevisbördan för att så är fallet. Företrädare kan 

undgå personligt betalningsansvar, trots att kontrollbalansräkning inte upprättas, någon 

kontrollstämma inte hållits och beslut om likvidation inte tagits, om de visar att de inte 

agerat försumligt. Andersson anser att ansvar enligt 25 kap. 13-18 §§ ABL i 

verkligheten sällan aktualiseras på grund av bevissvårigheter.
121

   

Syftet med reglerna är att finna en balans mellan olika intressen, bolagets intresse 

att få en tidsfrist där bolagets kan lösa de ekonomiska problemen och borgenärernas 

intresse att få betalt. Avvecklingsintresset har i kapitalbristreglernas utformning fått en 

                                                 

118
 Rodhe, K, Moderbolagets ansvar för dotterbolagets skulder i Festskrift till Jan Hellner, s. 481-499. 

119
 SOU 1987:59, s. 97. 

120
 Prop. 1990/91:198, s. 42. 

121
 Andersson, s. 255. 



 41 

lägre prioritet än intresset av en rådrumsfrist. För att företrädare inte ska åläggas 

personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser måste de följa reglerna i 

aktiebolagslagen.   

Det kan ifrågasättas vilket reellt skydd reglerna om tvångslikvidation vid 

kapitalbrist innebär. Bevissvårigheter och reglernas utformning som främst beaktar 

andra intressen än befintliga borgenärer begränsar, enligt min mening, statens 

möjligheter att använda det personliga betalningsansvaret enligt 25 kap. 13-20 ABL 

som ett effektivt medel för att driva in skatter och avgifter. 
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5 Skadestånd vid skattebrott 

I följande kapitel redogörs för de ställningsstaganden som redogjorts huruvida 

problemen med att driva in innehållen skatt skulle åtgärdas genom skadestånd eller 

solidariskt betalningsansvar. Kapitel 7.2 behandlar sedan de problem som har 

uppkommit på grund av de valda lösningarna.  

I allmän svensk skadeståndsrätt ersätts enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen 

(1972:207) förmögenhetsskada endast om skadan vållats genom brott. I 

Uppbördsutredningen som sedermera låg till grund för införandet av företrädaransvaret 

behandlades möjligheten att införa skadeståndsmöjlighet för den som uppsåtligen eller 

av grov oaktsamhet underlåtit att redovisa innehållen skatt.
122

 En anledning till att 

utredningen ställde sig tveksam till en sådan lösning var att problem skulle kunna 

uppstå på grund av olika preskriptionstider för olika sorters fordringar. Enligt 

utredningen omfattas en skadeståndsfordran vanligtvis av allmänna preskriptionsregler 

och kan därför hållas vid liv hur länge som helst medan fordran på den skattskyldige 

preskriberas enligt reglerna i UBL. Detta innebär att ställföreträdarens regressrätt mot 

bolaget kan gå förlorad. 

Möjligheten att införa skadeståndsskyldighet behandlades även i SOU 1983:23. 

Såsom i Uppbördsutredningen ansågs det i SOU 1983:23 inte lämpligt att införa 

skadeståndsskyldighet för en person som genom en brottslig handling har medverkat till 

att en skattskyldig person har undanhållit skatt. Enligt SOU 1983:23 blir en 

skadeståndstalan enligt skadeståndslagen gentemot den skatteskyldige inte aktuell 

eftersom denne har ett skatterättsliga betalningsansvar.
123

 Även mot en tredje man som 

medverkar till brott kan, enligt SOU 1983:23, inte en framgångsrik skadeståndstalan 

föras. Skälen till denna ståndpunkt var dels att domstolarna allmänt sett torde vara 

obenägna att tilldela staten en målsäganderoll i dessa sammanhang, dels svårigheter att 

förena principerna för en civilprocess med beskattningsfrågor av indispositiv natur.
124
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6 Statens roll som borgenär 

6.1 Statens roll enligt prop. 1996/97:100 

När företrädaransvaret för skatter och avgifter flyttades till skattebetalningslagen angavs 

i förarbetena att den grundläggande principen om ansvarsfrihet för ett aktiebolags 

skulder har åsidosatts såväl inom skatterätten som associationsrätten.
125

 Men det ansvar 

som kan åläggas den som har ett bestämmande inflytande över en juridisk person avser 

speciella fall, någon heltäckande solidariskt eller subsidiärt ansvar finns således inte. I 

förarbetena anges att motiven för personlig betalningsskyldighet för en juridisk persons 

åtaganden får anses vara olika starka beroende på vilken ställning borgenären har.
126

  

Vad gäller större kreditgivare såsom banker eller större leverantörer förutsätts enligt 

prop. 1996/97:100 att innan de beviljar krediter att en ingående analys av bolagets 

ekonomi och framtidsutsikter genomförts.
127

 Genom denna ingående analys får 

kreditgivaren en uppfattning om bolagets ekonomiska ställning och kan ta ställning till 

huruvida de kräver någon form av säkerhet. Avstår kreditgivaren från att kräva säkerhet 

får det ses som ordinärt affärsmässigt risktagande.  

Staten intar enligt propositionen en särställning bland en juridisk persons 

borgenärer.
128

 Statens har till skillnad får andra borgenärer inte någon valfrihet som 

kreditgivare utan staten ger kredit löpande avseende skatter och avgifter till avsevärda 

belopp. Någon kreditprövning eller krav på säkerhet sker i princip aldrig. Därför anser 

förarbetena att statens ställning som borgenär i avgörande hänseenden är mer utsatt än 

flertalet andra borgenärers.
129

 Visserligen har staten särskilda institut såsom revision 

och betalningssäkring som kan tillgodose staten rätt som borgenär. Men i förarbetena 

anges att även om resurserna kan vara tillräckliga i det enskilda fallet är bilden en annan 

om man ser till helheten.
130

 Åtgärder kan enbart vidtas i ett fåtal av de fall där insatser 

skulle vara motiverat. Regeringens ansåg i propositionen att de mycket begränsade 

möjligheterna som staten har att i förväg säkerställa fordringar på det sätt som i 
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allmänhet görs på kreditmarknaden motiverar att man behåller företrädaransvaret för 

den juridiska personens skatter och avgifter.
131

 

6.2 Förmånsrätt och återvinningsförbud 

Reglerna om förmånsrätt i förmånsrättslagen (1970:979) styr fördelningen av en 

konkursgäldenärs tillgångar mellan de borgenärer som har fordringar mot gäldenären 

från tiden före konkursen. Reglerna styr även fördelningen vid en utmätning. 

Huvudregeln är att alla gäldenärer har lika rätt men vissa fordringar har förmånsrätt 

enligt förmånsrättslagen. 

Fram till 2004 hade staten förmånsrätt för skatter och avgifter vid konkurs och 

utmätning. Regeringen ansåg att förslaget om en avskaffad förmånsrätt för skatter och 

en begränsad ny företagsinteckning är värdefulla främst av det skälet att den inbördes 

ställningen mellan borgenärerna då blir mer jämställd. Detta kan leda till att 

borgenärerna blir mer intresserade av att i en insolvenssituation gemensamt finna 

rekonstruktionslösningar av olika slag.
132

 Har en borgenär en säker ställning finns det i 

regel ingen anledning för denne att aktivt medverka i företagsrekonstruktion. Då staten 

genom förmånsrätten var tämligen säker på att få utdelning i konkurs hade de inga 

incitament att medverka till att hjälpa bolag i ekonomisk knipa.
133

  

Att staten inte själv kan välja sina kredittagare ansåg inte regeringen var något tungt 

argument mot att avskaffa förmånsrätten.
134

 Skälet var att staten har möjlighet till 

betalningssäkring och andra åtgärder. Regeringen angav även att företrädaransvaret 

enligt dåvarande SBL utgjorde en möjlighet för staten att driva in skatter. 

Men återvinningsförbudet i 4 kap. 1 § konkurslagen avskaffades inte trots att 

lagrådet uttalade att syftet med att förmånsrätten avskaffas direkt motverkas om 

återvinningsförbudet behålls.
135

 Konkurslagen innehåller bestämmelser om återvinning 

till ett konkursbo. Bestämmelserna som återfinns i 4 kapitlet konkurslagen innebär att 

rättshandlingar som konkursgäldenären har företagit viss tid före konkursbeslutet kan gå 

åter till konkursboet på begäran av boet. En rättshandling som på ett otillbörligt sätt har 
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gynnat en viss borgenär framför andra, att gäldenärens egendom har undandragits 

borgenärer eller att hans skulder har ökats kan enligt 4 kap. 5 § konkurslagen återvinnas. 

En ytterligare förutsättning för återvinning är att gäldenären var eller genom förfarandet 

blev insolvent. Vidare måste motparten ha känt till eller haft anledning att känna till 

gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. 

Ägde rättshandlingen rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den har 

gällt någon närstående till gäldenären. Återvinning kan även ske enligt 4 kap. 10 § 

konkurslagen om betalning skett med annat än sedvanliga betalningsmedel. Men 10 

kap. 4 § konkurslagen torde aldrig aktualiseras vid betalning av skatter och avgifter. 

I konkurslagen finns även undantag från bestämmelserna i 4 kap. konkurslagen om 

återvinning. Återvinning får bland annat inte ske av betalning av skatt eller avgift som 

omfattas av skatteförfarandelagen om beloppet var förfallet till betalning. Det kan finnas 

starka incitament för gäldenär att i en obeståndssituation hellre betala skattefordringar 

än andra fordringar då företrädaransvar enligt SFL annars kan bli aktuellt. Genom att 

återvinningsförbudet fortfarande finns kvar sitter staten gentemot andra borgenärer i en 

gynnsam position.  

I SOU 2010:2 lämnades förslaget att förbudet mot att i konkurs återvinna betalda 

skatter och avgifter skulle avskaffas. En av farhågorna till att avskaffa 

återvinningsförbudet var, enligt direktiven till utredningen, att företrädaransvaret i SFL 

skulle bli aktuellt i större utsträckning.
136

 Utredningen i SOU 2010:2 drar slutsatsen att 

farhågorna om omfattande krav mot företrädare för juridiska personer måste betecknas 

som överdrivna.
137

 Enligt utredningen skulle företrädaransvaret inte komma att 

aktualiseras i någon utökad utsträckning efter att skattebetalningarna varit föremål för 

återvinning, i vart fall inte i de fall då gäldenären agerat på ett ”lojalt” sätt mot staten.
138

 

Enligt utredningen finns det ett ganska snävt utrymme att återvinna skatter och avgifter, 

vilket innebär att de fall då företrädaransvar kommer att aktualiseras är de fall då någon 

återvinning inte har skett, till exempel i de fall då skatt inte har betalats.  

SOU 2010:2 har inte lett till lagstiftning, så i gällande rätt finns det fortfarande i 4 

kap. 1 § konkurslagen ett förbud mot återvinning mot skatter och avgifter. Men 

avskaffandet av förmånsrätten och slutsatserna i SOU 2010:2 tyder på att synen på 
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staten som borgenär har förändrats sedan prop. 1996/97:100 och utvecklingen går mot 

en lika behandling av borgenärer.   
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7 Problem de lege lata 

7.1 Företrädaransvar enligt SFL och ABL 

Att aktieägare och företrädare som huvudregel inte har ett personligt betalningsansvar 

för aktiebolagets förpliktelser utgör en viktig förutsättning för företagsformen 

aktiebolag och dess popularitet. Aktiebolaget anses av många vara en viktig förklaring 

till västerlandets ekonomiska framgångar under det senaste århundradet.
139

 Att 

aktiebolag kan ackumulera kapital genom många små bidrag från ett stort antal 

investerare har skapat förutsättningar för dagens multinationella företag. Avsaknaden av 

personligt betalningsansvar gör företagsformen attraktiv även för småföretagare. Den 

begränsade ekonomiska risken kan medföra att företrädarna i ett bolag som drivs i 

aktiebolagsform vågar ta risker som inte skulle ha förekommit om bolaget hade drivits i 

en annan associationsform.  

Aktiebolagens regler om personligt betalningsansvar bygger på en avvägning 

mellan bolaget och dess företrädares intressen och ett skydd för bolagets borgenärer. 

Reglerna om personligt betalningsansvar i 25 kap. ABL ger om förfarandet inletts 

bolaget en tidsfrist, som ger bolagets företrädare en möjlighet att analysera bolagets 

ekonomiska situation och därefter vidta åtgärder. Oavsett om företrädarna i slutändan 

beslutar att fortsätta driften av bolaget eller väljer att likvidera bolaget möjliggör 

reglerna i 25 kap. ABL en tidsfrist som sammantaget uppgår uppemot 12 månader.     

Företrädare kan även vid sidan av reglerna i aktiebolagslagen bli personligt 

betalningsansvariga för bolagets skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen. 

Företrädaransvaret enligt SFL saknar den avvägningen mellan olika intressen som finns 

i aktiebolagslagen. Förfaller en skatt eller avgift till betalning kan företrädaransvaret 

inträda om inte företrädaren vidtar verksamma åtgärder.  

Vid en jämförelse mellan företrädaransvar enligt ABL respektive SFL framgår det 

att det finns stora skillnader mellan hur handlingsplikt inträder enligt de olika 

regelverken. Handlingsplikten inträder enligt ABL vid en misslyckad utmätning eller 

när det finns skäl att anta att en kontrollbalansräkning kommer att utvisa en kritisk 

kapitalbrist. Enligt SFL inträder en handlingsplikt om det finns skäl att anta att skatten 

inte kommer att kunna betalas i tid. En företrädare som följer reglerna i 25 kap. ABL 
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och utnyttjar tidsfristen för att försöka komma tillrätta med bolagets ekonomiska 

situation kan ådra sig personligt betalningsansvar enligt skatteförfarandelagen. En 

företrädare kan genom aktiva åtgärder se till att undvika företrädaransvar enligt SFL 

men drabbas av personligt betalningsansvar enligt ABL. Företrädare för ett bolag som 

försöker att överkomma en tid av ekonomisk problematik tvingas för att inte ådra sig 

personligt betalningsansvar för skatter och avgifter vidta aktiva åtgärder såsom konkurs 

och betalningsinställelse. Detta ansvar kan enligt RÅ 2007 ref. 48 inträda trots att 

statens möjligheter att få betalt för sina fordringar inte försämras. Men den 

handlingsplikt som följer av 25 kap. ABL kan inte ersättas av att man beslutar om att 

försätta bolaget i konkurs eller beslutar om betalningsinställelse, vilket fråntar 

företrädare ansvar enligt SFL. Eftersom Skatteverket kan grunda personligt 

betalningsansvar för skatteskulder genom både SFL och ABL krävs för att helt undgå 

ansvar att båda regelverken efterföljs. Företrädaransvarets utformning motverkar 

således enligt min mening den intresseavvägning som råder i aktiebolagslagen mellan 

borgenärer och bolag.  

Staten kan som sagt grunda personligt betalningsansvar för skatter och avgifter 

antingen på 25 kap. ABL eller 59 kap. SFL. Reglerna i 59 kap. SFL ger staten vid en 

jämförelse med reglerna 25 kap. ABL processuella fördelar.  

För att ansvar enligt skatteförfarandelagen ska aktualiseras krävs enbart att 

Skatteverket visar att skatten inte har betalats på förfallodagen och verksamma åtgärder 

inte vidtagits. Har skatten inte betalats och verksamma åtgärder inte vidtagits råder 

enligt min mening ett nästintill strikt ansvar. Enligt aktiebolagslagen måste däremot 

Skatteverket bevisa att någon kontrollbalansräkning inte upprättas trots att det fanns 

skäl att anta kapitalbrist förelåg. För att fullgöra sin bevisbörda måste Skatteverket 

enligt NJA 2009 s. 210 visa att det vid en viss tidpunkt fanns skäl för styrelsen att anta 

att bolagets eget kapital understeg den kritiska gränsen. Bevisbördan för att det fanns 

skäl att anta en kapitalbrist anses i praktiken vara fullgjord om borgenären visar att det 

förelegat en faktisk kapitalbrist.  

Den rådande ordningen där företrädare kan bli ansvariga för bolagets förpliktelser 

enligt två olika system som kräver helt skilda åtgärder vid olika tidpunkter för att 

företrädare ska undvika personligt betalningsansvar innebär ett komplicerat regelverk 

för bolagets företrädare. En företrädares primära intressen i ett aktiebolag är och bör 

vara bolagets intressen och aktieägarnas intressen. Företrädarna ska således se till att 

bolaget genererar vinst och avkastning till dess ägare. Men genom den rådande 
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ordningen där företrädare kan bli ansvariga för bolagets förpliktelser enligt två olika 

system kan det råda en intressekonflikt för företrädare. I stället för att se till bolaget och 

dess aktieägares intressen kan företrädarna drivas av ett egenintresse. Vid ekonomiska 

svårigheter där det ligger i bolagets intresse att fortsätta driften kan företrädare för att 

inte ådra sig personligt betalningsansvar för bolagets skatter och avgifter försätta 

bolaget i konkurs.   

7.2 Ansvar till följd av brott 

Ett skattebrott kan leda till att skatt undandras eller att skatt felaktigt tillgodoräknas eller 

återbetalas till gärningsmannen eller annan. Är den skattskyldige och gärningsmannen 

samma person kan Skatteverket ompröva gärningsmannens skattebeslut. Om den 

skatteskyldige är en juridisk person kan företrädare för den juridiska personen bli 

betalningsansvariga för skatten och dömas för skattebrott. 

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller 

annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det 

allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms 

enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) för skattebrott till fängelse i högst två år. Brotten 

bedöms som grovt enligt 4 § skattebrottslagen om det rört mycket betydande belopp, 

om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om 

förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större 

omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art. Påföljden för grovt skattebrott 

är fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

Högsta domstolen har i NJA 2003 s. 390 slagit fast att den som begår skattebrott 

eller medhjälp till skattebrott inte kan göras skadeståndsskyldig enligt 2 kap. 2 § 

skadeståndslagen. Högsta domstolen ansåg att reglerna om företrädaransvar 

uttömmande reglerar möjligheterna att utkräva undandragen skatt av annan än den 

skattskyldige.  

I NJA 2003 s. 390 hade gärningsmännen undanhållit ingående mervärdesskatt vid 

handel med mobiltelefoner. Den skattepliktiga verksamheten bedrevs av ett bolag som 

hade deklarerat och fått avdrag för ingående mervärdesskatt för varuinköp i andra EU-

länder, trots att förvärven rätteligen var fria från mervärdesskatt. Ett antal personer hade 

som företrädare för olika företag medverkat i förfarande genom att de stått som köpare 
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för varorna och sedan för skens skull sålt dem vidare mot fakturor som inkluderade 

mervärdesskatt. Ytterligare personer hade medverkat i det brottsliga förfarandet.  

Åklagaren yrkade på skadestånd av de tilltalade på grund av ren förmögenhetsskada 

som uppskattades till drygt 45 miljoner kronor. De tilltalade dömdes till grovt 

skattebrott respektive medhjälp till grovt skattebrott av tingsrätten, och hovrätten gjorde 

ingen annan bedömning i ansvarsfrågan än att fängelsestraffet för en person kortades. 

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om skadestånd. I målet 

konstaterade domstolen att företrädaransvaret i SFL har utvidgas till att i princip 

omfatta alla skatter och avgifter. Regelsystem i skattelagstiftningen omfattar därmed 

betalningsansvaret för skatter och avgifter såväl för den skatteskyldige som för 

företrädare för den juridiska personen.  

En person som medverkat i ett allvarligt skattebrott men inte utgör den 

skattskyldige eller är företrädare för den juridiska personen kan inte åläggas 

betalningsansvar för den skatt som undandragits genom brottet. Högsta domstolen 

konstaterade i målet att reglerna om betalningsansvar har övervägts och ändrats flera 

gånger men kretsen av ansvariga har inte förändrats. Vidare angav Högsta domstolen att 

i rättstillämpningen komplettera reglerna med en möjlighet att föra skadeståndstalan 

beträffande endast vissa subjekt inte kan komma i fråga. Därför ansåg Högsta 

domstolen att reglerna om företrädaransvar uttömmande reglerar möjligheterna att 

utkräva undandragen skatt av annan än den skattskyldige. 

Vid grovt skattebrott kan utbytet av brottet förverkas genom 36 kap. 1 b § 

brottsbalken (1962:700), talan om förverkande kan föras mot den som begått eller på 

annat sätt medverkat till det brott som talan om förverkande gäller. Men bedöms 

skattebrottet inte som grovt kan gärningsmännen, om de inte är den skatteskyldige eller 

företrädare, behålla vinningen av sin brottsliga verksamhet.  

7.2.1 Skatteförfarandeutredningen 

I SOU 2009:58 övervägdes åtgärder för att komma till rätta med problemet att personer 

som begått skattebrott men inte är skattskyldiga och inte heller företrädare för den 

skattskyldige får behålla vinningen av det begångna brottet.  

Utredningens förslag var att den som fällts till ansvar för brott enligt 

skattebrottslagen och som inte annars är eller kan göras ansvarig för den skatt eller 

avgift som undandragits genom den brottsliga handlingen, ska kunna göras solidariskt 
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ansvarig för det undanhållna beloppet.
140

 Denna lösning ansåg utredningen var att 

föredra framför att införa skadeståndsansvar främst på grund av skadeståndsfordringens 

och skattefordringens olika karaktär och tidigare påtalade problem med deras olika 

preskriptionstider.
141

 Utredningen ansåg även att det fanns anledning att göra skillnad 

mellan skattebrott och brott enligt brottsbalken eftersom den skada som uppstår genom 

skattebrott ofta kan elimineras genom det förvaltningsrättsliga förfarandet med 

beskattning, särskilda avgifter och regler om solidariskt ansvar.
142

 

Regeringen ansåg att det beslutsunderlag som regeringen hade tillgång till bland 

annat med hänsyn till den kritik mot utredningens förslag som har framförts av flera 

remissinstanser, inte var tillräckligt för att kunna lämna förslag om utökad 

betalningsskyldighet vid skattebrott.
143

 Skatteverket ansåg exempelvis att problematiken 

skulle lösas genom en möjlighet att föra skadeståndstalan i samband brottmålet.
144

 

Enligt gällande rätt kan inte en framgångsrik skadeståndstalan föras mot personer 

som begått brott enligt skattebrottslagen, bedöms skattebrottet som ringa eller av normal 

graden omfattas brottet inte av förverkningsreglerna i brottsbalken och utgör personen 

inte själv den skatteskyldige eller en företrädare för den juridiska personen omfattas 

denne inte av företrädareansvaret i SFL. Denna krets av personer får således behålla 

vinningen av deras brottsliga verksamhet. Att dessa gärningsmän kan få behålla 

vinningen av sin brottsliga verksamhet är självfallet oacceptabelt och något som den 

lagstiftande makten snarast bör åtgärda. 
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8 Avslutande synpunkter 

De problem som finns med företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen missgynnar 

seriösa företrädare som kommit i ekonomisk knipa medan de kan innebära att 

företrädare som är inblandade i skattebrottslighet kan få behålla vinningen av deras 

brottsliga verksamhet. 

Företrädaransvaret för skatter och avgifter infördes av den anledningen att det 

enbart fanns begränsade möjligheter att göra företrädare ansvariga för dessa. Det har 

inte i några andra utredningar rörande företrädaransvar anförts andra eller ytterligare 

motiv till att företrädaransvaret ska existera. Däremot angavs i prop. 1996/97:100 att de 

begränsade möjligheterna som staten har att i förväg säkerställa fordringar på det sätt 

som i allmänhet görs på kreditmarknaden motiverade att företrädaransvaret behålls.
145

 

För att se om motiven som ligger till grund för företrädaransvaret för skatter och 

avgifter fortfarande kan motivera deras existens har jag i denna uppsats redogjort för de 

övriga alternativa möjligheter staten har för att göra företrädare personligt 

betalningsansvariga. 

Ansvarsgenombrott sker vid ytterst specifika situationer i svensk rätt. 

Ansvarsgenombrott kan därför inte ses som en möjlighet för staten att göra företrädare 

ansvariga för skatter och avgifter. Förutsättningarna för skadeståndsansvar enligt 29 

kap. ABL för ett bolags företrädare är väldigt begränsade för staten. Någon direkt skada 

lär staten enligt mig sällan lida då statens kreditgivning i princip alltid sker utan 

prövning. Även om årsredovisningen är felaktig kan den inte ha ansetts påverkat 

kreditbeslutet. Vid indirekt skada måste den skadegörande handlingen ha medfört 

insolvens eller förvärrat en redan existerande insolvens, och att borgenären vid 

tidpunkten för den skadegörande handlingen skulle vid avsaknad av denna handling ha 

fått betalt för sin fordran. Statens möjligheter till skadestånd, både direkt och indirekt, är 

enligt min uppfattning ytterst begränsade när det gäller skatter och avgifter. 

Personligt betalningsansvar enligt 25 kap. ABL ger staten en möjlighet att utkräva 

ansvar av företrädare som vid kapitalbrist inte uppfyller sin handlingsplikt enligt 25 kap. 

18 § ABL. De bevissvårigheter som finns kopplade till reglerna torde dock medföra att 

de inte utgör ett effektivt sätt för staten att driva in skatter och avgifter som förfallit till 
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betalning. En skadeståndstalan enligt skadeståndslagen gentemot företrädare är enligt 

NJA 2003 s. 390 inte heller möjlig. 

I gällande rätt finns det alternativa möjligheter för staten att driva in obetalda 

skatter och avgifter men de framstår enligt min mening som ytterst begränsade. Motiven 

till att företrädaransvaret infördes kan därmed anses relevanta än idag. Men trots det 

anser jag att företrädaransvaret bör avskaffas eller i vart fall bli mindre strikt.    

Företrädaransvaret enligt SFL förutsätter uppsåt eller grov oaktsamhet men i praxis 

har ansvaret i princip blivit strikt. Bevisbördans placering bör ligga på Skatteverket, 

men generellt sätt tycker jag att det ligger på företrädaren att visa att denne inte har 

agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Det råder således enligt mig ett 

presumtionsansvar. För att undgå ansvar måste en företrädare i princip försätta bolaget i 

konkurs, oavsett om den fortsatta driften inte påverkar statens möjligheter att få betalt. 

Skälen till varför företrädaren inte vidtar så kallade verksamma åtgärder är oftast inte 

relevanta. Men en företrädare som vid ekonomiska problem fortsätter bolagets drift i 

förhoppning av den fortsatta driften ska lösa problemen kan enligt min mening knappast 

anses vara grovt oaktsam. Företrädare bör få en möjlighet att vända ekonomiska 

problem utan att därigenom anses vara grovt oaktsamma. Enligt mig bör 

företrädaransvaret enligt SFL såsom 25 kap. 13-20 ABL baseras på en avvägning av 

statens intressen och ett intresse av att få rådrum. Företrädaransvaret enligt SFL kan 

leda till att företrädare handlar utifrån vad som är fördelaktigt för dem istället för vad 

som är bolaget bästa. Det kan ligga i bolagets intresse att driften fortsätter men fortsätter 

företrädarna driften riskerar de personligt betalningsansvar.     

Statens särställning som borgenär har genom slopandet av förmånsrätten och 

utredningsarbetet rörande återvinningsförbudets avskaffande minskat och staten 

behandlas i de flesta fall som övriga borgenärer. När förmånsrätten för skatter och 

avgifter avskaffades var ett av skälen att staten skulle få större incitament till att 

medverka vid olika rekonstruktioner.
146

 Företrädaransvaret enligt SFL anser jag minskar 

statens incitament. Att staten kan ålägga företrädare personligt betalningsansvar och 

driva in fordringar antingen från bolaget eller dess företrädare minskar incitamenten till 

att hjälpa bolag i ekonomisk knipa. Det kan även utifrån detta diskuteras lämpligheten i 

att Skatteverket som fattar beskattningsbeslut och driver in skattefordringar även ska 

                                                 

146
 Prop. 2002/03:49, s. 67. 



 54 

företräda staten vid företagsrekonstruktioner men denna fråga ligger utanför denna 

uppsats syfte.  

Företrädaransvaret enligt SFL ger staten en fördel gentemot övriga borgenärer, då 

staten kan välja mellan att föra talan enligt antingen aktiebolagslagens eller 

skatteförfarandelagens regler. Förutom att denna ordning tvingar bolag till verksamma 

åtgärder för att undgå personligt betalningsansvar kan det ifrågasättas om staten bör ha 

en bättre ställning som borgenär. Såsom Persson Österman och Nyquist anger tillför 

exempelvis en bank kapital till bolaget vilket staten inte gör.
147

 De skatter och avgifter 

som tillfaller staten är i stor utsträckning en del av det mervärde som bolagets skapar. 

Vid till exempel bolagsskatt delar jag Persson Österman och Nyqvists uppfattning att 

staten inte är mer skyddsvärd än andra borgenärer. Men vid andra skatter såsom 

mervärdesskatt agerar bolag endast som uppbördsmän och staten är beroende av 

bolagens skattemoral. Huruvida statens är mer skyddsvärd än andra borgenärer beror 

enligt min mening således på vilken skatt eller avgift förpliktelsen avser. Statens roll 

som borgenär har i obeståndsrätten som ovan redogjort förändrats till att allt mer 

jämställas med övriga borgenärer men inom skatterätten kan staten särställning enligt 

min mening fortfarande motiveras av statens utsatta position som ofrivillig borgenär.       

Det personliga betalningsansvaret enligt SFL innebär även att företrädare eller 

andra personer som medverkar till skattebrott kan få behålla vinningen av skattebrottet. 

Enligt Högsta domstolen utgör företrädaransvaret enligt SFL ett hinder för att 

framgångsrikt kunna föra en talan om skadestånd mot företrädare som genom 

skattebrott undanhållit staten pengar. Ett avskaffande av företrädaransvaret skulle med 

all säkerhet förändra denna ståndpunkt. Men vid ett avskaffande kommer fortfarande en 

problematik kvarstå och det är preskriptionsproblematiken. En lösning på denna 

problematik är det förslag som Skatteverket angav i sitt yttrande rörande 

Skatteförfarandeutredningen.
148

 Skatteverkets ansåg att preskriptionsfrågan bör lösas 

genom att det särskilt föreskrivs att skadeståndsfordringen ska drivas in i samma 

ordning som gäller för skatt. Samma preskriptionsregler skulle då råda för de olika 

fordringarna. Skulle företrädaransvaret enligt SFL avskaffas bör det i skattebrottslagen, 

såsom Skatteverket angav i en hemställan till regeringen, införas en bestämmelse som 
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anger att bestämmelserna om skadestånd i skadeståndslagen ska tillämpas även i fråga 

om brott enligt skattebrottslagen.
149

  

En avskaffning av företrädaransvaret enligt SFL skulle dock kraftigt begränsa 

statens möjligheter att indriva skatter och avgifter av företrädare. Företrädaransvaret 

enligt ABL anser jag inte utgör en effektiv möjlighet för staten. Den lösning jag 

personligen föredrar är att tillämpningen av företrädaransvaret blir mindre strikt. En 

mindre strikt tillämpning skulle så som gällande rätt fortfarande vara effektiv mot 

företrädare som agerar illojalt mot staten. Företrädare som agerar illojalt mot staten 

exempelvis genom att begå skattebrott kommer fortfarande att kunna åläggas personligt 

betalningsansvar för den juridiska personens skatter och avgifter.  

Företrädare som agerar lojalt mot staten i den meningen att deras agerade inte har 

till syfte att undandra skatteinkomster för staten, skulle däremot vid en mindre strikt 

tillämpning så länge deras agerande är aktsamt erhålla en möjlighet att vända en negativ 

ekonomisk utveckling för att sedermera kunna betala sina skatter och avgifter.  
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9 Avslutning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka företrädaransvaret enligt 

skatteförfarandelagen och huruvida det är motiverat med ett särskilt företrädaransvar för 

skatter och avgifter.  

Företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen anser jag är statens, enligt gällande 

rätt, enda effektiva möjlighet till att göra företrädare ansvariga för skatter och avgifter. 

Skälen som låg till grund för företrädaransvaret kan därför motivera deras fortsatta 

existens. Men tillämpningen av företrädaransvaret anser jag har blivit allt för strikt.  

Företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen tvingar i princip bolaget till konkurs 

vid ekonomiska problem. Anledningen till att företrädare fortsätter drift trots att 

betalning av skatter och avgifter inte skett beaktas sällan. Vidare innebär utformningen 

och tillämpningen av företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen och 

företrädaransvaret enligt aktiebolagslagen ett komplicerat regelsystem. 

Företrädaransvaret enligt ABL och SFL kräver vid olika tidpunkter att företrädare 

handlar på olika sätt. Detta leder till att ansvar kan aktualiseras enligt båda lagarna eller 

ena lagen, och även till en intressekonflikt mellan företrädarens egenintresse och de 

intressen, det vill säga bolagets och aktieägarnas intressen, som företrädaren i första 

hand ska beakta. Slutligen så medför även företrädaransvaret ett hinder mot att erlägga 

individer som begår skattebrott skadeståndsansvar för den skada de åsamkar staten. 

Företrädaransvaret enligt SFL bör enligt min mening ses över. Ett avskaffande 

skulle begränsa statens möjligheter att effektivt göra företrädare ansvariga för den 

juridiska personens skatter och avgifter i allt för stor utsträckning. Men bedömningen 

huruvida en företrädare agerar uppsåtligt eller grovt oaktsamt bör göras utifrån vad som 

utgör aktsamt beteende och inte såsom enligt gällande rätt utifrån avsaknaden av en 

objektiv förutsättning, det vill säga att inte betala skatten i tid.   
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