Juridisk rådgivning
Dessa villkor är tillämpliga på juridisk rådgivning som tillhandahålls
fysisk eller juridisk person med anledning av medlemskap i
Skattebetalarnas Förening (nedan kallad ”föreningen”).

1 Rådgivningens innehåll
1.1 Med juridisk rådgivning avses i dessa villkor att föreningens
jurister (nedan kallade ”juristerna”) besvarar medlemmarnas
juridiska frågor. Juristerna ska därvid sträva efter att
-besvara en konkret rättsfråga utifrån vad som är gällande rätt vid
den tidpunkt, eller de tidpunkter, som den ställda frågan avser, och
att
-vid en mer allmän fråga om vad som gäller i en av medlemmen
beskriven verklig eller hypotetisk situation, identifiera och
uppmärksamma medlemmen på vilka rättsliga frågeställningar som
är centrala i den beskrivna situationen.
1.2 Rådgivningen omfattar inte upprättande av deklarationer eller
andra handlingar.
1.3 Rådgivningen kan lämnas såväl muntligen som skriftligen,
i normalfallet via telefon respektive e-post.

2 Rådgivningens omfattning
2.1 Juristerna ska sträva efter att så långt det är möjligt besvara alla
inkommande frågor om svensk beskattning (tolkning av dubbelbeskattningsavtal inbegripet) som medlemmar önskar få svar på,
även när viss ytterligare inläsning är nödvändig. I vad mån detta inte
är möjligt ska juristerna sträva efter att fördela den tid som läggs
ned på respektive medlem på ett sätt som framstår som så rättvist
som möjligt.
2.1.1 Frågor om annat än svensk beskattning besvaras i normalfallet endast i den mån juristerna kan besvara frågorna utan att
behöva läsa in sig ytterligare på ämnet.

2.2 Medlem som är berättigad till rådgivning har rätt till fyra
rådgivningstillfällen per tolvmånadersperiod. Dessa tillfällen kan inte
sparas för att nyttjas vid senare tolvmånadersperioder.
2.3 I vad mån juristernas arbetsläge tillåter kan rådgivning lämnas
vid fler tillfällen än vad som följer av 2.2.

3 Juristernas kvalifikationer
Föreningens jurister ska utöver juristexamen ha relevant
arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete med skatterätt.
Erfarenheten ska ha inhämtats genom arbete vid domstol,
Skatteverket, revisionsbyrå, advokatbyrå, förening eller liknande.

4 Tystnadsplikt
Juristernas rådgivning omfattas av tystnadsplikt. Tystnadsplikten
genombryts endast i de fall detta följer av svensk lag, exempelvis
vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorbrott.

5 Ansvar för felaktiga eller ofullständiga råd
5.1 Föreningen frånsäger sig varje form av ansvar för skada som
uppstår till följd av att någon grundar sitt handlande, eller sin
passivitet, på juristernas rådgivning. Detta gäller såväl vid skriftlig
som muntlig rådgivning.
5.2 Vid skriftlig rådgivning avslutas varje svar till medlem med en
upplysning om
-att föreningen frånsäger sig varje form av ansvar för skada som
uppstår till följd av att någon grundar sitt handlande, eller sin
passivitet, på juristernas rådgivning, och
-att fullständiga villkor för rådgivningen finns på föreningens
hemsida.

6 Ändring av villkoren
6.1 Dessa villkor kan komma att ändras. Ändring som görs inom tolv
månader från det tillfälle medlemmen senast inbetalade årsavgift för

medlemskap i föreningen kan inte tillämpas till nackdel för
medlemmen.
6.2 Dessa villkor ska hållas tillgängliga på Skattebetalarnas
hemsida, www.skattebetalarna.se.

