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Inledning

• Huvudregeln att det personliga ansvaret inte sträcker sig längre än till det som 
investerats i bolaget

• Finns ett flertal undantag

• Personligt betalningsansvar enligt ABL
– Tillämpligt på alla skulder, inklusive skatteskulder
– Behandlar alla borgenärer lika

• Personligt betalningsansvar enligt SFL
– Tillämpligt på juridiska personers skatteskulder
– Enbart Skatteverket som kan aktualisera reglerna

• Staten har två regelverk att välja mellan för att göra företrädaren för ett bolag personligt 
ansvarigt för bolagets obetalda skatteskulder
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Företrädaransvar enligt SFL

• Infördes 1968 och återfinns numera i 59 kap. 12–15 §§ SFL

• Ställföreträdare solidariskt ansvariga för den juridiska personens obetalda skatteskulder

• Två huvudsyften med införandet

• Omfattar samtliga skatter och avgifter i SFL

• Företrädaransvaret avhängigt det grundläggande skattebeslutet
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Förutsättningar för företrädaransvar enligt SFL

• Företrädare omfattar både legala och faktiska företrädare

• Ansvaret solidariskt

• Uppsåt eller grov oaktsamhet

• Verksamma avvecklingsåtgärder

• Betalningsskyldigheten kopplad till ursprunglig förfallodag

• Hel eller delvis befrielse
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Personligt betalningsansvar enligt ABL

• Regler om skadeståndsansvar

• Ansvar för förpliktelser före registreringen

• Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring

• Personligt betalningsansvar enligt tvångslikvidationsreglerna, innebärande att bolagets 
ledning vid kapitalbrist i bolaget måste
– upprätta kontrollbalansräkning
– kalla till kontrollstämma
– ansöka om att bolaget ska likvideras om kapitalet ej återställts
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Behovet av en övergripande översyn

• Det skatterättsliga företrädaransvaret är starkt kritiserat

• Principen om begränsat ansvar i aktiebolag måste värnas

• Syftet med ansvarsreglerna i ABL undergrävs

• Har en orimlig kritisk tidpunkt och ställer orimliga krav på företrädarna

• Motsvarande regler saknas i våra nordiska grannländer

• Statskontorets utredningsuppdrag alltför begränsat

• Ny statlig utredning med bred expertis behöver tillsättas
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Tack för visat intresse!
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