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1. Avtalet

1.1 Allmänt om Skatterättsskyddet

1.1.1 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.

1.1.2 En medlem eller annan med betalt Skatterättsskydd benämns innehavare. 

1.1.3. Innehavare kan vara fysisk person, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. 

Om fysisk person som tecknat Skatterättsskydd avlider omfattas, under återstoden av den vid dödsfallet 
redan tecknade tolvmånadersperioden (se punkt 1.5.1), dödsboet av Skatterättsskyddet i samma 
utsträckning som den avlidna personen hade gjort själv. 

Om dödsboet vid utgången av tolvmånadersperioden befinner sig i en skattetvist kan dödsboet, med 
beaktande av punkt 1.5.4, fortsätta att inneha skatterättsskydd för den eller de tidsperioder under vilka 
skattetvisten är anhängiggjord hos Skatteverket eller skattedomstol. Dödsbo som inte befinner sig i 
skattetvist kan däremot inte teckna skatterättsskydd för några nya tolvmånaders-perioder.

1.1.4. Skatterättsskyddet innebär att innehavaren i samband med en skattetvist med Skatteverket, 
kostnadsfritt kan få biträde av en av servicebyråns jurister med att hos Skatteverket, förvaltningsrätten, 
kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen begära omprövning av, och/eller överklaga, Skatteverkets 
beslut att påföra ytterligare skatt. En förutsättning för sådant biträde är att servicebyråns jurister efter en 
inledande bedömning av ärendet i samråd med varandra, finner att det finns rimliga möjligheter att, genom 
omprövning eller överklagande, få till stånd en ändring av Skatteverkets beslut som skulle vara till uppenbar 
ekonomisk fördel för innehavaren.  

1.1.5. Skatteprocesser är i normalfallet skriftliga, och muntliga förhandlingar förekommer endast i undan-
tagsfall. Om servicebyråns jurister i samråd finner det uppenbart att muntlig förhandling vore till gagn för 
det specifika ärendet, kan dock servicebyråns jurister biträda vid muntlig förhandling. Biträde vid muntlig 
förhandling sker antingen genom att servicebyråns jurister närvarar personligen, eller genom att 
servicebyråns jurister särskilt utser en annan jurist som sätts i deras ställe vid själva förhandlingen – inte 
heller i det senare fallet tillkommer några extra avgifter.

1.2 Definitioner i de allmänna villkoren

1.2.1 Med skattetvist avses i dessa villkor att Skatteverket i strid med inlämnad deklaration, mot 
innehavarens bestridande fattar ett beslut som, i förhållande till den inlämnade deklarationen, innebär ett 
krav mot innehavaren på ytterligare skatt. 

1.2.2 Med inlämnad deklaration avses i detta sammanhang den senast inlämnade deklarationen före det 
att Skatteverket för första gången fattat ett beslut avseende beskattningsåret eller perioden. Den situa-
tionen att Skatteverket fattat beslut i enlighet med inlämnad deklaration, och innehavaren därefter begär 
omprövning och får avslag på denna, innebär således inte att det föreligger någon skattetvist enligt dessa 
villkor.



1.2.3 Med skatt menas inkomstskatt, fastighetsskatt/fastighetsavgift, mervärdesskatt, sociala avgifter, 
särskild löneskatt samt skattetillägg hänförligt till dessa skatter.

1.3 Undantag och begränsningar

1.3.1 Skattetvister avseende krav på skatt som grundar sig på ansvar för skatter och avgifter enligt 59 
kapitlet skatteförfarandelagen (2011:1244) eller 12 kapitlet skattebetalningslagen (1997:483), exempelvis 
företrädaransvar, omfattas inte av skatterättsskyddet.

1.3.2 Skatterättsskyddet 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 näringsverksam-
het som enligt balansräkningen för något av de senaste två årsboksluten inte överstiger femtio miljoner 
kronor. Dessa gränser gäller såvida inte annat särskilt överenskommits.

1.3.3 Biträde avseende erhållande av anstånd med betalning av skatt eller skattetillägg omfattas inte av 
Skatterättsskyddet.

1.3.4 Om innehavaren är en fysisk person, omfattas inte den del av hans inkomstbeskattning som hänför sig 
till ägande av andel i handels- eller kommanditbolag, av Skatterättsskyddet. 

1.3.5 Skatterättsskydd Familj omfattar (till skillnad från Skatterättsskydd Företag) inte mervärdesskatt, soci-
ala avgifter eller särskild löneskatt, och omfattar beträffande inkomstskatt endast inkomstslagen tjänst och 
kapital. Skatterättsskydd Familj omfattar skattetillägg endast avseende skatt som omfattas av 
Skatterättsskydd Familj.

1.4 Skatterättsskyddets utvidgning i vissa fall

1.4.1 Om innehavaren är en fysisk person omfattas även innehavarens make/maka, sambo, registrerad 
partner och hemmavarande barn under arton år av Skatterättsskydd i samma omfattning som fysisk person 
som tecknat Skatterättsskydd Familj. 

För att innehavarens sambo ska omfattas, ska sambon vara folkbokförd på samma adress som innehavaren. 
Vidare ska förhållandena vara sådana som avses i 1 § sambolagen (2003:376). 

1.4.2 Om innehavaren är ett aktiebolag omfattas även aktieägaren samt dennes närstående enligt punkt 
1.4.1, av Skatterättsskydd i samma omfattning som fysisk person som tecknat Skatterättsskydd Familj. Finns 
fler delägare än en i aktiebolaget 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. Med aktieägare avses fysisk person som är direkt ägare i 
det aktiebolag som tecknat Skatterättsskydd.

1.4.3 Om innehavaren är ett handels- eller kommanditbolag omfattas delägarna i bolaget av bolagets Skat-
terättsskydd såvitt avser den del av delägarnas inkomstbeskattning som hänför sig till andelen i 
handels- eller kommanditbolaget. 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. Dessa särskilt angivna delägare omfattas, utöver vad 
som framgår ovan i denna punkt, av Skatterättsskydd i samma omfattning som fysisk person som tecknat 
Skatterättsskydd Familj. Till skillnad från vad som är fallet beträffande fysisk person som tecknat 
Skatterättsskydd familj, omfattas dock inte de särskilt angivna delägarnas närstående av 
Skatterättsskyddet. 



1.5 Skatterättsskyddet ikraftträdande och giltighet

1.5.1 Skatterättsskyddet träder i kraft vid inledningen av den första kalendermånaden efter det att 
betalning av den särskilda avgiften skett på anvisat sätt. Skatterättsskyddet gäller för en tidsperiod om tolv 
månader räknat från det datum Skatterättsskyddet trätt i kraft. Skatterättsskydd kan enbart tecknas för en 
tolvmånadersperiod i taget.

1.5.2 Skatterättsskyddet gäller inte för en tvist där Skatteverket, innan Skatterättskyddet trätt i kraft enligt 
p.1.5.1., gjort en förfrågan, meddelat ett revisionsbeslut eller på annat sätt initierat det beskattningsärende 
som föranleder skattetvisten, eller på annat sätt agerat mot innehavaren eller annan som gett innehavaren 
skäl att anta att han kommer att bli föremål för skattetvisten i fråga. 

1.5.3 För det fall en innehavare någon gång under de trettiosex månader som föregick tecknandet av Skat-
terättsskyddet befunnit sig i en skattetvist gällande viss fråga, gäller Skatterättsskyddet inte för skattetvis-
ter som hänför sig till omständigheter som i huvudsak liknar dem som förevarit i den tidigare skattetvisten.  

1.5.4 För att Skatterättsskyddet fortsättningsvis ska gälla under en pågående skattetvist måste den särskilda 
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 tolvmånaders-
perioden. Villkoren för Skatterättsskydd ska vara tillgängliga på Skattebetalarnas hemsida, 
www.skattebetalarna.se.

4. Om villkor vid särskild överenskommelse

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

 


