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KAMMARRÄTTEN
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Mål nr 1018-20

2020-11-17
Meddelad i Jönköping

KLAGANDE
Svensk Depåservice AB, 556802-0415
MOTPART
Skatteverket
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 9 mars 2020 i
mål nr 1860-20, se bilaga A
SAKEN
Utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten avslår överklagandet.
_________________________

Dok.Id 270187
Postadress
Box 2203
550 02 Jönköping

Besöksadress
Slottsgatan 5

Telefon
Telefax
036-15 68 00 (vx)
E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se
www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

KAMMARRÄTTEN
I JÖNKÖPING

Sida 2

DOM

Mål nr 1018-20

YRKANDEN M.M.
Svensk Depåservice AB yrkar att begärd ersättning ska betalas ut och anför
huvudsakligen följande. Bolaget försökte logga in på Skatteverkets e-tjänst
under en timmes tid den 31 januari 2020. Det uppstod tekniska fel och
bolaget uppmanades att försöka igen. Svarstiden hos skatteupplysningen var
två till fyra dagar.
Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet och anför huvudsakligen
följande. Loggar har inhämtats från IT-avdelningen för den aktuella dagen.
Där framgår att det lades in en begäran kl.17.04 och därefter har något gjort
att sidan har laddats om. Mellan kl.17.12 och kl. 17.19 har sökts efter
kvittens. Därefter har ingen aktivitet loggats som visar att utföraren försökt
skicka in begäran. Andra användare har kunnat skicka in och signera sin
begäran.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning. Vad som
framkommit i kammarrätten föranleder inte något annat ställningstagande.
Överklagandet ska således avslås.
_________________________
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Cathrine Rosell
kammarrättsråd
ordförande

Stig Hedén
kammarrättsråd

Maria Krönmark
kammarrättsråd
referent
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LINKÖPING

DOM
2020-03-09
Meddelad i Linköping

Mål nr
1860-20

KLAGANDE
Svensk Depåservice AB, 556802-0415
MOTPART
Skatteverket
ÖVERKLAGDE BESLUT
Skatteverkets tre beslut den 4 februari 2020, ärendenummer 20191057943,
20191057945 och 20191057948
SAKEN
Utbetalning enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete (förfarandelagen)
___________________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Skatteverket beslutade i tre beslut den 3 februari 2020 att avvisa Svensk
Depåservice AB:s (utföraren) ansökningar om utbetalning för arbete utfört
åt fem köpare med motiveringen att de inkommit för sent.
Svensk Depåservice AB överklagar besluten och anför bl.a. följande.
Orsaken till förseningen är att ett tekniskt problem uppstod på Skatteverkets
hemsida när ansökningarna skulle skickas in den 31 januari 2020. Det framgick då av hemsidan att bolaget skulle försöka igen senare på grund av det
tekniska problemet. Det fungerade dock inte trots flera försök. Skatteverket
uppgav därefter i ett telefonsamtal den 3 februari 2020 att bolaget ändå
skulle skicka in ansökningarna.
Skatteverket anser att överklagandet ska avslås.
Dok.Id 415999
Postadress
Box 406
581 04 Linköping

Besöksadress
Brigadgatan 3

Telefon
Telefax
013-25 11 00
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LINKÖPING

DOM

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
En begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31
januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades (8 § andra stycket
förfarandelagen). Det saknas, oavsett skälen för förseningen, möjlighet att
medge undantag från bestämmelsen om sista ansökningsdag.
Ansökningarna om utbetalning inkom till Skatteverket den 3 februari 2020
och avsåg hushållsarbeten som betalats under 2019. Det var därmed korrekt
av Skatteverket att avvisa ansökningarna och överklagandet ska därför
avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03)

Ulf Jonare
rådman
Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Matilda Hårdänge.
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Bilaga 1

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
 Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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Bilaga B
Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
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