
Villkor Skatterättsskydd
Allmänna villkor för Skatterättsskydd som nytecknas eller förlängs 2017-12-04 eller 
tidigare. 

1. Avtalet

1.1 Allmänt om skatterättsskyddet
Dessa allmänna villkor är tillämpliga på det skatterättsskydd som Skattebetalarnas Servicebyrå AB 
(”servicebyrån”) mot särskild avgift tillhandahåller medlemmarna i Skattebetalarnas Förening eller 
annan genom särskilt ingånget avtal. I det senare fallet gäller dessa villkor såvida inget särskilt 
avtalats.
En medlem eller annan med betalt skatterättsskydd benämns innehavare.
Innehavare kan vara • fysisk person
• aktiebolag
• handelsbolag
• kommanditbolag
Skatterättsskyddet innebär att innehavaren i samband med en skattetvist med Skatteverket kan få 
biträde av en av servicebyråns jurister som gör en inledande bedömning av om det finns mö-
jligheter att genom en begäran om omprövning eller ett överklagande få ändring av Skatteverkets 
beslut. Om servicebyråns jurist inleder en process tillkommer inga avgifter. Inte heller finns det 
något kostnadstak såvida det inte föreligger en annan särskild överenskommelse. Vad som sägs 
om fysisk person i villkoren gäller även dödsboet efter sådan innehavare.

1.2 Definitioner i de allmänna villkoren
Med skattetvist i punkt 1.1 menas alla förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessrättsliga för-
faranden riktade mot innehavaren som grundar sig på Skatteverkets krav på skatt mot inneha-
varens bestridande och som inte är undantagna i villkoren punkt 1.3. Med förvaltningsrättsliga 
förfaranden menas beskattningsärenden som omfattar de skatter och avgifter som räknas upp 
nedan och som handläggs hos Skatteverket. Med förvaltningsprocessrättsliga förfaranden menas 
handläggning av skattemål i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol (dessa 
benämns nedan ”skattedomstol”) och som
grundar sig på ett överklagat beslut avseende skatt eller avgift som meddelats av Skatteverket.
Med skatt menas inkomstskatt, fastighetsskatt/fastighetsavgift, mervärdesskatt, sociala avgifter, 
särskild löneskatt samt skattetillägg hänförligt till dessa skatter. Förseningsavgift enligt skatteför-
farandelagen (2011:1244) jämställs med skatt.

1.3 Undantag för vissa förfaranden
Förfaranden som grundar sig på ansvar för skatter och avgifter enligt 59 kapitlet skatteförfaran-
delagen (2011:1244) eller 12 kapitlet skattebetalningslagen (1997:483), exempelvis företrädarans-
var, omfattas inte av skatterättsskyddet. Sådana förvaltningsprocessrättsliga förfaranden som 
anhängiggörs först i skattedomstol på annat sätt än genom överklagande av taxerings- eller 
beskattningsbeslut, exempelvis tvångsåtgärder enligt 44-46 kapitlen skatteförfarandelagen 
(2011:1244) eller lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet eller 
framställning om tillämpning av lagen (1995:575) om skatteflykt, omfattas inte av skatterättss-
kyddet.
Ärenden som rör anstånd med betalning av skatt eller avgift omfattas inte av skatterättsskyddet.



1.4 Skatterättsskyddets utvidgning i vissa fall

1.4.1 Om innehavaren är en fysisk person omfattas även innehavarens maka, sambo, registrerad 
partner och hemmavarande barn under arton år av skatterättsskyddet i den omfattning som skat-
terättsskyddet gäller för innehavaren själv. Vad som i villkoren sägs om innehavare gäller då även 
för dessa personer.
1.4.2 Om innehavaren är ett handels- eller kommanditbolag omfattas samtliga delägare i bolaget 
av bolagets skatterättsskydd såvitt avser den del av delägarens beskattning som hänför sig
till andelen i handels- eller kommanditbolaget.
1.4.3 Om innehavaren är ett aktiebolag omfattas även aktieägaren samt dennes närstående enligt 
punkt 1.4.1 av skatterättsskyddet. Finns fler delägare än en i aktiebolaget omfattas endast en av 
delägarna och dennes närståendekrets enligt punkt 1.4.1 av skatterättsskyddet. Den delägare som 
omfattas av skatterättsskyddet ska för detta ändamål vara till servicebyrån särskilt angiven som 
kontaktperson för att omfattas av skatterättsskyddet.

1.5 Gränser i SkatterättsskyddetSkatterättsskyddet gäller enbart för innehavare som har färre än 
sexton anställda sett över den senaste tvåårsperioden. 
Skatterättsskyddet gäller vidare enbart för innehavare som har tillgångar i näringsverksamhet 
som enligt balansräkningen för något av de senaste två årsboksluten inte överstiger femtio mil-
joner kronor.Ovan angivna gränser gäller såvida inte annat särskilt överenskommits.

1.6 Skatterättsskyddet ikraftträdande och giltighet
Skatterättsskyddet börjar gälla vid inledningen av den första kalendermånaden efter att betaln 
ing av den särskilda avgiften skett på anvisat sätt. Skatterättsskyddet gäller för en tidsperiod 
om tolv månader räknat från det datum Skatterättsskyddet börjat gälla efter betalningen. Skat-
terättsskyddet kan enbart tecknas för en tolvmånadersperiod i taget.

För att Skatterättsskyddet ska gälla för en viss skattetvist måste inbetalning av den särskilda av-
giften ha skett senast månaden innan Skatteverket gör en förfrågan med anledning av skattetvis-
ten, meddelar ett revisionsbeslut eller på annat sätt initierar det beskattningsärende som
föranleder skattetvisten.

För fall där innehavaren på eget initiativ begärt omprövning i en skattefråga och fått avslag kan 
inte en senare skattetvist i samma fråga omfattas av skatterättsskyddet.
För att Skatterättsskyddet fortsättningsvis ska gälla under en pågående skattetvist måste den sär-
skilda avgiften betalas för den eller de tidsperioder under vilka skattetvisten är anhängiggjord hos 
Skatteverket eller skattedomstol.

 



2. Avgiftssättningen av Skatterättsskyddet

Avgiftsnivåerna fastställs av servicebyrån i särskild ordning eller efter särskild överenskommelse.

3. Villkorsändring

Servicebyrån förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren och avgiftsnivåerna för 
Skatterättsskyddet. En ändring kan dock tidigast börja gälla från och med den nästföljande 
tolvmånadersperioden.

4. Om villkor vid särskild överenskommelse

Hur de särskilda villkoren ska meddelas innehavaren vid särskild
överenskommelse framgår av särskilt avtal. 1. Avtalet

 


