
Justitiekanslern - JK

Bolags anspråk på kostnader prövades inte som skadeståndsanspråk utan 
JK återlämnade begäran till SKV för åtgärd

Bolaget X begärde ersättning för kostnader för sitt arbete i ett skatteärende. Det 
aktuella skattekontoret prövade dock inte bolagets anspråk på kostnader enligt 
ersättningslagen. Bolagets kostnadsanspråk tolkades istället som ett anspråk på 
skadestånd trots att bolaget angett att så inte var fallet. Skatteverket överlämnade 
ärendet till JK såsom ett anspråk på skadestånd. I yttrande till JK angav bolaget att 
dess fordran inte skulle betraktas som ett anspråk på skadestånd. JK bedömde att 
kravet inte skulle prövas som skadestånd. JK angav att bolagets krav närmast får 
uppfattas som en begäran om ersättning enligt ersättningslagen och återlämnade 
bolagets begäran om ersättning till Skatteverket för åtgärd.

JK 2007-03-05, dnr 484-07-40

SKV:s dnr: 112 292793-06/1161

Krav på ersättning för arbete i ett skatteärende

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern återlämnar ärendet till Skatteverket.

Ärendet

Bolaget X har i en skrivelse till Skatteverket begärt ersättning för kostnader med 
visst belopp för bolagets arbete i ett skatteärende där Skatteverket fattat ett 
omprövningsbeslut.

Skatteverket har uppfattat bolagets skrivelse som en framställning om skadestånd. 
Skatteverket har tillsammans med ett eget yttrande överlämnat anspråket till 
Justitiekanslern med stöd av förordningen (1995:1301) om handläggning av 
skadeståndanspråk mot staten.

Bolaget har av Justitiekanslern beretts tillfälle att kommentera yttrandet och har då 
bl.a. anfört att det anser att det har en fordran på Skatteverket men att denna 
fordran ”ej skall betraktas som ett skadeståndsärende”.

Justitiekanslerns bedömning

Med hänsyn till vad bolaget har anfört kan bolagets krav inte uppfattas som ett 
skadeståndsanspråk. Enligt Justitiekanslerns bedömning får bolagets krav då 
närmast uppfattas som en begäran enligt lagen (1989:479) om ersättning för 
kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

Enligt 2 § i denna lag skall det allmännas talan i en fråga om ersättning föras av 
samma myndighet eller allmänna ombud som för det allmännas talan i det ärende 
eller mål som kostnaden hänför sig till. Av Skatteverkets yttrande framgår att 
verket inte har prövat bolagets anspråk enligt denna lag.

Justitiekanslern anser sig – med beaktande av bolagets inställning – inte böra 
pröva kravet som ett skadeståndsanspråk. Justitiekanslern återlämnar därför 
bolagets begäran om ersättning till Skatteverket för den åtgärd saken kan 
föranleda där.
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