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Villkor för Skatterättsskydd 
 
Dessa villkor är tillämpliga på det Skatterättsskydd som Skattebetalarnas Servicebyrå AB 
(”Servicebyrån”) mot särskild avgift tillhandahåller medlem i Skattebetalarnas Förening. 
 
Villkoren är indelade i 12 avsnitt och inleds med en innehållsförteckning.   
 
Frågor om villkoren besvaras av Servicebyråns jurister, som nås på info@skattebetalarna.se samt  
08-613 17 80 (telefontider anges på hemsidan, www.skattebetalarna.se). 
 
Beträffande förhållanden som inte regleras i dessa villkor ska FAR*:s allmänna villkor om rådgivning 
och andra tjänster (”FAR:s villkor”) gälla som villkor. Om ett visst förhållande regleras i såväl dessa 
villkor som i FAR:s villkor ska dock dessa villkor alltid äga företräde framför FAR:s villkor.  
 
Innehåll: 
 
1.  Definitioner  
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7.  Skatterättsskyddets ikraftträdande och giltighet 
 
8.  Påkalla Servicebyråns biträde  
 
9.  Uppdragsbrev, giltig identitetshandling m.m. 
 
10.  Servicebyråns ansvar för skada som uppstått till följd av Servicebyråns agerande eller 

underlåtenhet att agera 
 
11.  Ändring av avgiften för Skatterättsskydd 
 
12.  Ändring av villkoren för Skatterättsskydd 
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1. Definitioner  
 
1.1 Vid tillämpning av dessa villkor ska de begrepp som definieras i punkterna 1.2–1.7 ges 

den innebörd som anges i dessa punkter. 
 
1.2             Med innehavare avses i dessa villkor en medlem som på anvisat sätt betalt in den 

 särskilda avgiften för Skatterättsskydd.  
 
1.3 Med närståendekrets avses i dessa villkor 

-make/maka,  
-sambo (se punkt 1.3.1),  
-registrerad partner, och  
-hemmavarande barn under arton år.   

 
1.3.1  För att i dessa villkor anses som sambos ska man vara folkbokförda på samma adress. 
 Vidare ska förhållandena vara sådana som avses i 1 § sambolagen (2003:376).  
 
1.4  Med skatt avses i dessa villkor svensk    
 -inkomstskatt,  
 -fastighetsskatt/fastighetsavgift,    
 -kupongskatt,     
 -avkastningsskatt,  
 -mervärdesskatt,  
 -arbetsgivaravgifter, 
 -egenavgifter,  
 -särskild löneskatt, samt  
 -skattetillägg som är hänförligt till dessa skatter och avgifter.  
 
1.4.1  För Skatterättsskydd Privatperson gäller särskilda inskränkningar avseende bl.a. vilka 
 skatteslag och inkomstslag som omfattas av Skatterättsskyddet. Dessa inskränkningar 
 anges i punkterna 4.2–4.5. 
 
1.5  Med skattetvist avses i dessa villkor att Skatteverket, mot den skattskyldiges 
 bestridande, fattat ett beslut som innebär att Skatteverket avvikit från en inlämnad 
 deklaration (se punkt 1.5.1) och påfört ytterligare skatt.  
 
1.5.1  Med inlämnad deklaration avses i punkt 1.5 den deklaration som ligger till grund för 
 det första beslutet som Skatteverket fattat för beskattningsåret eller perioden i fråga.  
 
1.6  Av punkterna 1.5–1.5.1 följer att det enligt dessa villkor inte föreligger någon 
 skattetvist om Skatteverket har fattat beslut som är i enlighet med en inlämnad 
 deklaration och den skattskyldige därefter lämnat in en begäran om omprövning som 
 inte bifallits av Skatteverket. 
 
1.7  Med påkalla biträde avses i dessa villkor att någon som hamnat i en skattetvist 
 åberopar ett Skatterättsskydd och uttrycker en vilja att Servicebyråns jurister ska 
 granska beslutet och bedöma om det finns rimliga möjligheter att genom omprövning 
 eller överklagande åstadkomma en ändring av beslutet som innebär en nedsättning 
 av den skatt och/eller det skattetillägg som påförts i beslutet, och, om så är fallet, 
 biträda genom att begära omprövning av och/eller överklaga beslutet. 
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2. Skatterättsskyddets innebörd 
 
2.1  Den som enligt avsnitt 6 omfattas av ett Skatterättsskydd kan i samband med en 

skattetvist komma att få Servicebyråns biträde med att hos Skatteverket begära 
omprövning av Skatteverkets beslut att påföra ytterligare skatt och/eller skattetillägg, 
och/eller att överklaga Skatteverkets beslut respektive förvaltningsrättens, och i 
förekommande fall, kammarrättens avgörande. 

 
2.2  Biträde enligt punkt 2.1 förutsätter att Servicebyråns jurister bedömer att det finns 

rimliga möjligheter att genom omprövning eller överklagande få till stånd en ändring 
av Skatteverkets beslut som innebär en nedsättning av den skatt och/eller det 
skattetillägg som påförts i beslutet. Om förvaltningsrätt eller kammarrätt meddelat 
dom eller beslut i ärendet gäller motsvarande för biträde med att överklaga domen 
eller beslutet. 

 
2.3  Biträde enligt punkt 2.1 lämnas i normalfallet genom att en av Servicebyråns jurister 

upprättar och ger in skrivelser till Skatteverket och/eller domstol/domstolar. Biträde 
kan också komma att lämnas genom att Servicebyrån anlitar en extern skattejurist 
som lämnar motsvarande biträde på Servicebyråns bekostnad. 

 
2.4 Biträde enligt punkt 2.1 inbegriper i normalfallet inte något yrkande om muntlig 

förhandling.   
 
2.4.1  Om Servicebyråns jurister bedömer att muntlig förhandling skulle avsevärt öka 

sannolikheten för att åstadkomma en önskad ändring av ett beslut eller en dom kan 
Servicebyråns jurister efter överenskommelse med innehavaren yrka på muntlig 
förhandling samt biträda vid förhandlingen. Biträde kan också komma att lämnas 
genom att Servicebyrån anlitar en extern skattejurist som på Servicebyråns bekostnad 
biträder vid förhandlingen. 

 
3. Allmänna begränsningar och undantag 

 
3.1.  I punkterna 3.2–3.4 anges begränsningar som innebär att biträde inte lämnas med fler 

skattetvister än en (1) åt gången med anledning av ett och samma Skatterättsskydd. 
Dessa begränsningar gäller oavsett om skattetvisterna avser en och samma person 
eller flera personer som omfattas av samma Skatterättsskydd. I punkt 3.5 anges 
undantag från nämnda begränsningar. 

 
3.2  Om Servicebyrån redan biträder i en skattetvist lämnas inte biträde med eventuella 

ytterligare skattetvister som uppkommer innan den förstnämnda skattetvisten är 
avslutad.  

 
3.3  Om Servicebyrån redan biträder, eller har biträtt, i en skattetvist lämnas inte biträde 

med skattetvister som hade uppkommit redan före den skattetvist där biträde lämnas 
eller har lämnats. 

 
3.4  För att en skattetvist där biträde lämnats ska anses avslutad ska 

-innehavaren och Servicebyrån ha träffat överenskommelse om att Servicebyrån inte 
ska vidta några ytterligare åtgärder med anledning av skattetvisten, och 
-ärendet eller målet ska inte befinna sig hos Skatteverket eller en domstol i väntan på 
att avgöras.  
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3.5  Punkterna 3.2–3.4 tillämpas inte när Skatteverket fattat flera beslut samtidigt och 

dessa beslut gäller samma tidsperiod och kan anses ha ett omedelbart samband med 
varandra.   

 
3.5.1 Typexempel på sådana situationer som avses i punkt 3.5 är att innehavaren och någon 

som ingår i dennes närståendekrets avyttrat en tillgång som de ägt gemensamt och 
därvid erhållit varsitt likalydande beslut, eller att samma omständigheter gett upphov 
till korrelerande beslut på bolags- respektive delägarnivå. 

 
3.6  Biträde vid misstänkta straffrättsliga förfaranden såsom brott enligt skattebrottslagen 

(1971:69) omfattas inte av Skatterättsskyddet. 
 
3.7  Skattetvister avseende krav på skatt som grundar sig på ansvar för skatter och avgifter 

enligt 59 kapitlet skatteförfarandelagen (2011:1244), exempelvis företrädaransvar, 
omfattas inte av Skatterättsskyddet. 

 
3.8  Skattetvister som avser skönsbeskattning enligt 57 kapitlet skatteförfarandelagen 

(2011:1244) omfattas inte av Skatterättsskyddet. 
 
3.9  Skattetvister som avser storlek på taxeringsvärde omfattas inte av Skatterättsskyddet. 
 
3.10  Skattetvister som avser preliminära skatter eller avgifter omfattas inte av 

Skatterättsskyddet. 
 
3.11 Skattetvister som i allt väsentligt liknar en tidigare skattetvist som personen befunnit 

sig i under de senaste trettiosex månaderna omfattas inte av Skatterättsskyddet, om 
inte personen i fråga omfattades av ett giltigt Skatterättsskydd redan vid den tidigare 
skattetvisten. 

 
3.12 Skattetvister som formellt avser en deklaration som lämnats under en tidsperiod då 

personen i fråga omfattades av ett giltigt Skatterättsskydd, men där omständigheterna 
är sådana att det i praktiken närmast är fråga om omprövning av en tidigare 
deklaration, omfattas inte av Skatterättsskyddet. 

 
3.13  Biträde med ansökan om anstånd med betalning av skatt eller skattetillägg omfattas 

inte av Skatterättsskyddet. 
 

4. Särskilda begränsningar i Skatterättsskydd Privatperson 
 
4.1  I punkterna 4.2–4.5 anges särskilda begränsningar som endast gäller Skatterättsskydd 

Privatperson. 
 
4.2  Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte skattetvister som avser 

-mervärdesskatt,  
-arbetsgivaravgifter, 
-egenavgifter, eller 
-särskild löneskatt. 
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4.3  Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte tvister som avser inkomstslaget 
näringsverksamhet. 
 

4.4  Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte inkomster från fåmansföretag i vilket 
innehavaren eller någon som är närstående enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) är delägare. 

 
4.5  Skatterättsskydd Privatperson omfattar skattetillägg endast i den mån den skatt som 

skattetillägget grundas på omfattas av Skatterättsskydd Privatperson.  
 

5. Vem som kan vara innehavare 
 
5.1  Innehavare av Skatterättsskydd Privatperson kan endast vara fysisk person. För 

dödsbon, se punkt 6.5. 
 
5.2  Innehavare av Skatterättsskydd Företag kan vara 

-fysisk person, 
-aktiebolag, samt 
-handelsbolag eller kommanditbolag, 
som inte överskrider begränsningarna i punkt 5.3. För dödsbon, se punkt 6.5. 

 
5.3  Innehavare får inte ha  

-fler än femton anställda samtidigt sett över den senaste tvåårsperioden,  
-omsättning som enligt resultaträkningen under något av de senaste två årsboksluten 
överstiger femtio miljoner kronor, eller 
-tillgångar i näringsverksamhet som enligt balansräkningen under något av de senaste 
två årsboksluten överstiger femtio miljoner kronor.  

 
5.3.1  Det ankommer på innehavare att försäkra sig om att begränsningarna i punkt 5.3 inte 

överskrids.  
 
5.3.2  Om innehavare överskrider begränsningarna i punkt 5.3 har Servicebyrån rätt att neka 

biträde vid en eventuell skattetvist även om Servicebyråns jurister skulle bedöma att 
förutsättningarna för biträde är uppfyllda i övrigt. 

 
6. Vilka som omfattas av innehavarens Skatterättsskydd 

 
6.1  Om inget annat anges i punkterna 6.2–6.4 omfattar Skatterättsskyddet endast 

innehavaren. 
 
6.2  Om innehavaren är en fysisk person omfattas – oavsett om innehavaren har tecknat 

Skatterättsskydd Privatperson eller Skatterättsskydd Företag – innehavarens 
närståendekrets (se punkt 1.3) av Skatterättsskydd Privatperson.  
 

6.3  Om innehavaren är ett aktiebolag omfattas aktieägaren samt dennes närståendekrets 
av Skatterättsskydd Privatperson, med den utvidgning som följer av punkt 6.3.1.  

 
6.3.1  Aktieägaren och dennes närståendekrets omfattas inte av begränsningen i punkt 4.4 

såvitt gäller inkomster från det aktiebolag som är innehavare av Skatterättsskyddet.  
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6.3.2  Av punkterna 6.3 och 6.3.1 följer att inkomster som aktieägaren och dennes 
närståendekrets erhåller från det aktiebolag som tecknat Skatterättsskyddet omfattas 
av aktiebolagets Skatterättsskydd.  

 
6.3.3  Finns fler delägare än en i aktiebolaget, och de olika delägarna inte ingår i samma 

närståendekrets, omfattas endast en av delägarna (och dennes närståendekrets) av 
Skatterättsskyddet. Den delägare som ska omfattas av Skatterättsskyddet ska för detta 
ändamål vara till Servicebyrån särskilt angiven som kontaktperson för aktiebolaget.  

 
6.3.4  En delägare som enligt punkt 6.3.3 inte omfattas av Skatterättsskydd kan, genom att 

teckna ett eget Skatterättsskydd Företag och ange att det Skatterättsskyddet ska avse 
inkomster från aktiebolaget, erhålla ett motsvarande skydd som den delägare som är 
till Servicebyrån särskilt angiven kontaktperson för aktiebolaget. Delägarens 
närståendekrets omfattas då i motsvarande mån. 

 
6.3.5  Av punkterna 6.3–6.3.4 tillsammans med punkterna 4.1–4.5 följer att enskild 

näringsverksamhet som bedrivs av aktiebolagets delägare  
-inte omfattas av aktiebolagets Skatterättsskydd, och 
-inte heller omfattas av sådant Skatterättsskydd som avses i punkt 6.3.4, dvs. ett 
Skatterättsskydd Företag som delägaren har angett ska avse inkomster från 
aktiebolaget.  

 
6.4  Om innehavaren är ett handels- eller kommanditbolag omfattas den del av delägarnas 

inkomstbeskattning som hänför sig till andelen i handels- eller kommanditbolaget av 
bolagets Skatterättsskydd.  

 
6.4.1  Delägarna omfattas, utöver vad som framgår av punkt 6.4, av Skatterättsskydd 

Privatperson, dock med den inskränkning som framgår av punkt 6.4.2.  
 
6.4.2  Delägarnas närståendekrets omfattas inte av Skatterättsskydd.   
 
6.4.3  Finns fler än två delägare i handels- eller kommanditbolaget omfattas endast två av 

delägarna av Skatterättsskyddet. De delägare som ska omfattas av Skatterättsskyddet 
ska för detta ändamål vara till Servicebyrån särskilt angivna.  

 
6.4.4  En delägare som enligt punkt 6.4.3 inte omfattas av Skatterättsskydd kan, genom att 

teckna ett eget Skatterättsskydd Företag och ange att det Skatterättsskyddet ska avse 
inkomster från handels-/kommanditbolaget, erhålla ett motsvarande skydd som de 
två delägare som är till Servicebyrån särskilt angivna kontaktpersoner.  

 
6.5 Dödsbon och den avlidnes närståendekrets omfattas inte av Skatterättsskydd om inte 

annat framgår av punkterna 6.5.1–6.5.2.  
 
6.5.1 Om en fysisk person som är innehavare avlider omfattas, under återstoden av den vid 

dödsfallet innevarande tolvmånadersperiod för vilken den särskilda avgiften redan 
hade betalats vid tidpunkten för dödsfallet, dödsboet och den avlidnes 
närståendekrets i samma utsträckning som om personen hade levat. Se dock även 
punkt 7.5.1. 

 
6.5.2 Vad som sägs i punkt 6.5.1 äger motsvarande tillämpning om en delägare i en juridisk 

person som är innehavare avlider.  
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7. Skatterättsskyddets ikraftträdande och giltighet 

 
7.1  Skatterättsskyddet träder i kraft när betalning av den särskilda avgiften skett på 

anvisat sätt, och gäller för en tidsperiod om tolv månader framåt räknat från den dag 
då betalningen kom Servicebyrån till handa.  

 
7.2  Skatterättsskyddets giltighet kan förlängas med en tolvmånadersperiod i taget. Sådan 

förlängning sker när innehavaren före utgången av den innevarande perioden på 
anvisat sätt betalar in den särskilda avgiften för nästföljande tolvmånadersperiod.   

 
7.3  För att en skattetvist ska kunna omfattas av ett Skatterättsskydd måste ett ikraftträtt 

och gällande Skatterättsskydd finnas såväl  
-vid den tidpunkt då den deklaration som skattetvisten avser kom in till Skatteverket, 
som 
-vid den tidpunkt då Skatteverket fattade det beslut genom vilket ytterligare skatt 
påförts, och det får mellan dessa två tidpunkter inte ha förekommit någon tidsperiod 
då den person som skattetvisten gäller inte har omfattats av ett gällande 
Skatterättsskydd. 

 
7.4  För fortsatt biträde vid en skattetvist som i tid sträcker sig bortom utgången av den 

tolvmånadersperiod (här åsyftas en sådan tolvmånadersperiod som avses i punkterna 
7.1 och 7.2) under vilken Skatteverket fattade det beslut där ytterligare skatt påförts, 
måste Skatterättsskyddet förlängas löpande för den eller de tidsperioder under vilka 
ärendet eller målet befinner sig hos Skatteverket eller en domstol. 

 
7.5 Vad som gäller beträffande biträde efter dödsfall förtydligas i punkt 7.5.1. 
 
7.5.1 Som konsekvens av punkterna 5.1–5.2, punkterna 6.5–6.5.2 samt punkt 7.4, lämnas 

inte fortsatt biträde vid skattetvist efter den tidpunkt som anges i punkt 6.5.1 
(utgången av den vid dödsfallet innevarande tolvmånadersperiod för vilken den 
särskilda avgiften redan hade betalats vid tidpunkten för dödsfallet) även om det vid 
nyssnämnda tidpunkt fortfarande pågår en skattetvist som uppkommit under tid då 
den person som skattetvisten gäller omfattades av ett Skatterättsskydd.   

 
8. Påkalla Servicebyråns biträde  

 
8.1  Den som hamnat i en skattetvist och vill åberopa ett Skatterättsskydd ska påkalla 

 Servicebyråns biträde (se punkt 1.7) senast två månader före utgången av fristen för 
 omprövning och/eller överklagande.  

 
8.2  Påkallas biträde först sedan det återstår mindre än två månader av fristen för 

 omprövning och/eller överklagande har Servicebyrån rätt att neka till att lämna
 biträde även om Servicebyråns jurister skulle bedöma att förutsättningarna för att
 lämna biträde är uppfyllda i övrigt. 

 
9. Uppdragsbrev, giltig identitetshandling m.m. 

 
9.1  Innan biträde med skattetvist lämnas ska uppdragsbrev skrivas under av  

-den som skattetvisten gäller, eller behörig representant för denna, och av 
-någon av Servicebyråns jurister. 
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9.2  Det uppdragsbrev som åsyftas i punkt 9.1 är Servicebyråns standardiserade 

uppdragsbrev, vilket är tillgängligt via hemsidan www.skattebetalarna.se. 
 
9.3  Fotokopia på giltig identitetshandling ska lämnas på begäran av Servicebyrån. 
 
9.4  Identitetshandling som åsyftas i punkt 9.3 ska, om skattetvisten gäller en fysisk person, 

avse den personen. 
 
9.5  Identitetshandling som åsyftas i punkt 9.3 ska, om skattetvisten gäller en juridisk 

person, avse behörig firmatecknare för den juridiska personen. 
 
9.6  Om skattetvisten gäller en juridisk person ska registerutdrag från Bolagsverket lämnas 

på begäran av Servicebyrån.   
 

10. Servicebyråns ansvar för skada som uppstått till följd av Servicebyråns agerande eller 
underlåtenhet att agera 

 
10.1  Servicebyrån avsäger sig varje form av ansvar för skada som uppstår till följd av 

Servicebyråns agerande eller underlåtenhet att agera om inte annat framgår av 
punkterna 10.2–10.4.  

 
10.2  Om Servicebyrån biträtt genom att begära omprövning av ett beslut eller överklaga ett 

beslut eller en dom, och beslutet eller domen inte ändrats på så sätt att skatten eller 
skattetillägget satts ned, och det klart framgår att detta beror på uppenbar 
oskicklighet eller försummelse vid Servicebyråns utförande av uppdraget, har den som 
beslutet gäller rätt till ersättning från Servicebyrån i den utsträckning som detta följer 
av punkt 10.2.1 

 
10.2.1 Ersättning enligt punkt 10.2 ska beräknas till den uteblivna nedsättning av skatt eller 

skattetillägg som det klart framgår är en direkt följd av uppenbar oskicklighet eller 
försummelse vid Servicebyråns utförande av uppdraget. Ersättningen kan dock som 
högst uppgå till fem prisbasbelopp per tecknat Skatterättsskydd.  

 
10.3  Om Servicebyrån nekat till att lämna biträde med hänvisning till att Servicebyråns 

jurister bedömde att det saknades rimliga möjligheter att få till stånd en ändring av 
beslutet eller domen där skatten eller skattetillägget sätts ned (se punkt 2.2), men det 
framkommer att den bedömningen varit felaktig, så har den som beslutet gäller rätt 
till ersättning från Servicebyrån i den utsträckning som detta följer av punkterna 
10.3.1–10.3.2.2. 

 
10.3.1  Ersättning enligt punkt 10.3 ska, om Skatteverkets beslut inte blivit 

omprövat/överklagat och det inte längre är möjligt att begära omprövning eller 
överklaga beslutet, beräknas till den uteblivna nedsättning av skatt eller skattetillägg 
som det klart framgår är en direkt följd av att beslutet inte blivit omprövat/överklagat. 
Ersättningen kan dock som högst uppgå till fem prisbasbelopp per tecknat 
Skatterättsskydd. 

 
10.3.2  Ersättning enligt punkt 10.3 ska, om Skatteverkets beslut de facto blivit 

omprövat/överklagat och skatten eller skattetillägget därvid blivit nedsatt, beräknas 
enligt 
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-punkt 10.3.2.1 om den som skattetvisten gäller har anlitat ett annat ombud, och  
-punkt 10.3.2.2 om den som skattetvisten gäller har begärt omprövning/överklagat på 
egen hand (dvs. utan biträde från vare sig Servicebyrån eller annat ombud).  

 
10.3.2.1 Ersättning enligt denna punkt ska beräknas till ett belopp motsvarande 150 procent av 

storleken på den ersättning för ombudskostnader som med anledning av skattetvisten 
har betalats ut med stöd i 43 kap. Skatteförfarandelagen (2011:1244). Ersättningen 
kan dock som högst uppgå till fem prisbasbelopp per tecknat Skatterättsskydd. 

 
10.3.2.2 Ersättning enligt denna punkt ska beräknas till ett belopp motsvarande det lägsta av 

-150 procent av den nedsättning som åsyftas i punkt 10.3.2, och 
-500 procent av summan av de avgifter för Skatterättsskydd som innehavaren i fråga 
betalat in under de fem senaste åren. 

 
10.4  Ersättning enligt punkterna 10.2–10.3.2.2. ska inte utgå om Servicebyråns agerande 

eller underlåtenhet att agera får anses ha varit rimligt utifrån den uppfattning om 
gällande rätt som vid den tidpunkt då Servicebyrån biträdde eller nekade till att lämna 
biträde med begäran om omprövning och/eller överklagande var allmänt utbredd 
inom den skattejuridiska professionen. 

 
11. Ändring av avgiften för Skatterättsskydd 

 
11.1 Servicebyrån förbehåller sig rätten att ändra avgiftsnivåerna för Skatterättsskyddet.  
 

12. Ändring av villkoren för Skatterättsskydd  
 
12.1  Servicebyrån förbehåller sig rätten att över tid ändra villkoren för Skatterättsskydd, 

dock med beaktande av punkt 12.2.  
 
12.2 Ändring som görs inom tolv månader från nytecknande eller förlängning av 

Skatterättsskyddet ska, om till nackdel för innehavaren, börja tillämpas först från och 
med nästa tolvmånadersperiod.  

 
12.3 Den senaste versionen av villkoren ska hållas tillgänglig på Skattebetalarnas hemsida, 

www.skattebetalarna.se.  
 
12.4 Äldre version av villkoren ska (med anledning av punkt 12.2) hållas tillgänglig på 

Skattebetalarnas hemsida till dess att minst tolv månader passerat sedan ändringen. 

http://www.skattebetalarna.se/
http://www.skattebetalarna.se/

