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KAMMARRÄTTEN 
I SUNDSVALL 
 

 

DOM 
2020-09-21 
Meddelad i Sundsvall 
 

Mål nr 1611-20 
 
  

 

 
Dok.Id 195492     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 714 
851 21 Sundsvall 

Södra Tjärngatan 2 060-18 66 00  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se 

www.kammarrattenisundsvall.se 
 

 
KLAGANDE 
Marcus Sörlin, 19800425-7815 
  
MOTPART 
Skatteverket 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 16 april 2020 i mål nr 5311-18, 
se bilaga A 
 
SAKEN 
Företrädaransvar 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Marcus Sörlin yrkar att Skatteverkets ansökan om företrädaransvar ska 

avslås. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. Han har haft ett 

bristande ägarintresse i bolaget och han har en bristande betalningsförmåga. 

Han har inte haft tillgång till bolagets bokföring eller insyn i bolagets 

ekonomi, vilket bolagets VD bekräftat och som styrkts med intyg från bank. 

Efter bolagets konkurs har han drabbats hårt ekonomiskt, bl.a. eftersom han 

tagit lån för att betala bolagets skulder till enskilda. Han har ingen möjlighet 

att betala det belopp som Skatteverket kräver.  

 

Skatteverket anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.  

Bolaget upprättade en kontrollbalansräkning per den 31 december 2017 som 

visade att det egna kapitalet var förbrukat med mer än hälften. Bolagets 

styrelse beslutade att driva verksamheten vidare fram till konkursen.  

Bolaget försattes i konkurs den 25 juni 2018. Relativt kort tid innan 

konkursutbrottet blev Ralf Jonsson ensam styrelseledamot med ensam 

firmateckningsrätt i bolaget. Ralf Jonsson har bl.a. uppgett att han lovats 

ekonomisk kompensation för att träda in i bolaget och att han inte har skrivit 

under konkursansökan. Konkursförvaltaren har bedömt att Marcus Sörlin 

och en annan styrelseledamot var bolagets faktiska företrädare vid 

tidpunkten för konkursansökan. Det saknas skäl att helt eller delvis befria 

Marcus Sörlin från betalningsskyldighet.  

 

Skatteverket ger in och åberopar konkursförvaltarens förvaltarberättelse. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. framgår av förvaltningsrättens dom. 

 

Marcus Sörlin var företrädare för bolaget när de obetalda skatterna och 

avgifterna ursprungligen förföll till betalning i maj 2018. Även om Marcus 

Sörlin inte var skyldig att i första hand svara för bolagets inbetalningar av 
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skatter och avgifter har styrelsen alltid ett ansvar för att fortlöpande följa 

bolagets ekonomiska situation. På grund av sin ställning som styrelse-

ledamot har det därför ålegat Marcus Sörlin att, vid anledning till misstanke, 

genomföra en undersökning och försöka få till stånd rättelse av miss-

förhållanden (jfr t.ex. avgörandena HFD 2018 ref. 4 och NJA 1973 s. 587).  

 

Konkursförvaltaren har bedömt att befarad kapitalbrist kan antas ha 

förelegat i bolaget under senare delen av år 2017 och att bolaget var på 

obestånd under våren 2018. Vidare framgår att bolaget upprättade en 

kontrollbalansräkning per den 31 december 2017 som utvisade att det egna 

kapitalet var förbrukat med mer än hälften. Vid följande extra 

bolagsstämma beslutade styrelsen, dvs. bl.a. Marcus Sörlin, att driva 

verksamheten vidare under rådrumsfristen på sex månader. Under dessa 

förhållanden borde Marcus Sörlin ha insett att den ekonomiska situationen 

var sådan att det fanns en risk att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina 

förpliktelser att betala skatter och avgifter. Han har dock inte hållit sig 

informerad om bolagets ekonomiska ställning och han har inte vidtagit 

några åtgärder för att senast på förfallodagen få till stånd en samlad 

avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers 

intressen. Han får därmed anses ha agerat grovt oaktsamt. Det finns därmed 

grund för att fastställa att Marcus Sörlin är solidariskt betalningsskyldig för 

bolagets obetalda skatter och avgifter.  

 

Vad Marcus Sörlin har anfört om sin bristande insyn i bolagets ekonomi och 

sin bristande betalningsförmåga utgör inte särskilda skäl för att befria 

honom från betalningsskyldigheten. Överklagandet ska därför avslås. 

_________________________ 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). 

 
 
Jessica Lovén Åsa Ärlebrant Carl Johan Fahlander 
kammarrättsråd kammarrättsråd   tf. kammarrättsråd 
ordförande referent 
 Karolina Placht 
 kammarrättsfiskal 
 föredragande 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I HÄRNÖSAND 
 
 

DOM 
2020-04-16 
Meddelad i Härnösand 

Mål nr 
5311-18 
 
 

 

Dok.Id 168144     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 314 
871 27 Härnösand 

Backgränd 9 0611-46 06 00  0611-51 18 20 måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se 

www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se 
 

 
SÖKANDE 
Skatteverket 
Skatteenhet Umeå Örnsköldsvik 
901 80 Umeå 
 
MOTPART 
Marcus Sörlin, 800425-7815 
Hallstavägen 8 B 
881 32 Sollefteå 
 
SAKEN 
Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten bifaller Skatteverkets ansökan och förpliktar Marcus Sör-

lin att, tillsammans med LinusMarcus Bygg AB i konkurs (559014-6105), 

betala 3 036 623 kronor till staten avseende obetalda skatter och avgifter. 

 ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M..  

Skatteverket ansöker om att Marcus Sörlin ska förpliktas att solidariskt med 

LinusMarcus Bygg AB (bolaget) till staten betala 3 036 623 kronor som av-

ser obetalda skatter och avgifter. 

 

Skatteverket anför i huvudsak följande till stöd för sin ansökan. Marcus 

Sörlin har varit företrädare för bolaget under den tid då skatter och avgifter 

om 3 036 623 kr ursprungligen skulle ha betalats. Betalning skulle skett sen-

ast den 14 maj 2018. Marcus Sörlin har varit ordinarie styrelseledamot och 

ägt hälften av aktierna i bolaget. Den 25 juni 2018 försattes bolaget i kon-

kurs efter egen ansö-kan samma dag. Yrkandet om betalningsskyldighet av-

ser framförallt beslut om arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervär-

desskatt. Av edgångssammanträde framgår att det varit en annan person som 

skött bolagets ekonomi samt att det försvunnit en mängd verktyg. Av bo-

uppteckningen framgår att bristen i konkursboet upptagits till 10,4 miljoner 

kronor och att utstående kundfordringar satts till 0 kr eftersom de var tvis-

tiga. Det framgår också att lönegaranti utgått med 2,6 miljoner kronor. Mar-

cus Sörlin har undertecknat bolagets deklaration för 2016 och han har haft 

elektronisk behörighet att företräda bolaget. Bolaget har också haft samma 

adress som Marcus Sörlin hemadress. Marcus Sörlin har haft ett betydande 

ekonomiskt intresse i bolaget samt, genom firmateckningsrätten, ett bestäm-

mande inflytande över bolaget. Han måste i vart fall ha förstått att en fortsatt 

drift av bolaget under så lång tid som skett skulle innebära en påtaglig risk 

för att skatter och avgifter inte skulle komma att betalas. Marcus Sörlin har 

också haft anledning till misstanke att förpliktelser mot det allmänna inte 

fullgjorts och han har inte vidtagit några åtgärder för en samlad avveckling 

av skulderna. Det har inte framkommit några synnerliga skäl för befrielse.   
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Marcus Sörlin bestrider ansökan och anför i huvudsak följande. Han har 

varit delägare i bolaget från 2015 till våren 2018 då han sålde sin del i före-

taget. Köparen var en person som hans kompanjon och bolagets enda kund 

kände väl och arbetat med. De skötte affären och det fanns inga tveksam-

heter i den delen eftersom bolagets enda kund är en seriös affärsman. Så fort 

han fick reda på att checkkrediten var utnyttjad till max försökte han kon-

takta kompanjonen utan resultat. Han blev därefter hotad av en bekant till 

den tidigare kompanjonen och bolagets kund. Det är först då han förstår att 

han blivit lurad. Han hade dock ingen anledning at tro att skatter och avgif-

ter inte betalats i bolaget. Han har inte haft någon som helst insyn i bolagets 

ekonomi eller administration eftersom det har skötts helt av kompanjonens 

och redovisningsfirman. Han har intyg, som bifogats yttrandet, från handels-

banken på att han inte haft möjlighet eller behörighet att genomföra betal-

ningar. Han har även bifogat underlag från redovisningsbyrån om att all 

kontakt skulle ske med hans kompanjon samt att all bolagets post till hans 

hemadress istället skulle gå till en annan adress på  Frösön. Den omständig-

het att han undertecknat deklarationen från 2016 visar inte heller något ef-

tersom det endast berodde på att han befann sig i samma stad som redovis-

ningsbyrån vid det tillfället. Det finns obetalda fakturor som ställts ut utan 

hans vetskap och personer som kan verifiera detta. Det är inte svårt att se 

vilka som vinner på det som hänt och att han själv går ut skuldsatt för resten 

av livet. Han har ju inte tillgång till bokföringen men det finns ju andra som 

borde kunna reda ut det här. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

Bestämmelser m.m.  

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsam-

het inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den ju-

ridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Betalningsskyldig-

heten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungli-

gen skulle ha betalats (59 kap. 13 § SFL).  
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Av rättspraxis framgår att företrädaren typiskt sett har handlat grovt oakt-

samt om denne, med hänsyn till uppdragets närmare art och omfattning, 

fortsatt verksamheten trots att företrädaren insett eller bort inse att det inte 

skulle finnas pengar till skattebetalningen på förfallodagen. Det åligger före-

trädaren att fortlöpande följa upp och kontrollera den ekonomiska ställ-

ningen. Om den juridiska personen råkat ut för betalningssvårigheter, men 

företrädaren fortsätter driften, trots att denne har haft anledning räkna med 

att en fortsatt drift skulle innebära en påtaglig risk att bolaget inte skulle 

kunna fullgöra sina betalningar, har denne handlat grovt oaktsamt (jfr NJA 

1969 s. 326 och NJA 1974 s. 423).  

 

Enligt praxis anses en betalningsunderlåtelse aldrig som uppsåtlig eller 

grovt oaktsam om det senast på förfallodagen har vidtagits åtgärder för att få 

till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borge-

närers intressen. Exempel på sådana åtgärder är att försätta bolaget i konkurs 

eller ansöka om företagsrekonstruktion (se rättsfallet RÅ 2007 ref. 48). Sida 

5  

 

Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från be-

talningsskyldigheten (59 kap. 15 § SFL). Exempel på särskilda skäl kan vara 

brist på inflytande och ekonomiskt intresse i bolaget samt sjukdom, ålder 

m.m. Det är det allmänna som har att visa att företrädaren handlat uppsåtli-

gen eller av grov oaktsamhet. Företrädaren har att visa att särskilda skäl för 

befrielse föreligger (se prop. 2002/03:128 s. 26 f och rättsfallet HFD 2013 

ref. 75).  

 

Förvaltningsrättens bedömning  

Frågan i målet är om Marcus Sörlin ska förpliktas att solidariskt med bola-

get betala obetalda skatter och avgifter och, om så är fallet, om det finns 
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några särskilda skäl för att helt eller delvis befria honom från betalnings-

skyldigheten.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att det inte har framkommit 

några omständigheter i målet som medför att det finns skäl att ifrågasätta de 

skatter och avgifter eller de beräkningar av belopp som legat till grund för 

Skatteverkets ansökan.  

 

Marcus Sörlin var ordinarie styrelseledamot och han ägde hälften av aktier i 

bo-laget under den tid då aktuella skatter och avgifter förföll till betalning, 

d.v.s. den 14 maj 2018. Han har därmed haft en sådan ställning i bolaget att 

han får anses ha varit företrädare för bolaget i den mening som avses i 59 

kap. 13 § SFL. Det förhållande att bolaget försålts därefter framstår som en 

konstruktion men det saknar i sammanhanget betydelse. Det kan noteras att 

de registrerade förändringarna avseende företrädare gäller först från och 

med den 29 maj 2018.   

 

Marcus Sörlin har som företrädare varit skyldig att se till att skatter och av-

gifter betalats i rätt tid eller att, innan dessa förfallit till betalning, vidta åt-

gärder för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med 

hänsyn till samtliga borgenärers intressen. Det förhållande att Marcus Sörlin 

valt att inte vara administrativt aktiv eller sätta sig in i den ekonomiska situ-

ationen för bolaget medför ingen annan bedömning. I målet är klarlagt att 

Marcus Sörlin inte betalade bolagets skatter och avgifter senast på förfallo-

dagarna. Han vidtog inte heller några åtgärder för att avveckla bolagets skul-

der med hänsyn till samtliga borgenärers intressen under den i målet aktu-

ella perioden. Enligt förvaltningsrättens mening har Marcus Sörlin dessutom 

haft anledning att räkna med att en fortsatt drift skulle innebära en påtaglig 

risk för att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina betalningar. Skatterna och 

avgifterna förföll till betalning den 14 maj 2018 och bolaget försattes i kon-
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kurs först den 25 juni 2018. Det har således inte vidtagits någon verksam åt-

gärd för en samlad avveckling av skulderna i bolaget inom rimlig tid. På 

grund av det anförda finner förvaltningsrätten att Marcus Sörlin genom sin 

underlåtenhet har förfarit i vart fall grovt oaktsamt. Han är därför solidariskt 

med bolaget skyldig att betala det av Skatteverket yrkade beloppet. Några 

särskilda skäl för att helt eller delvis befria Marcus Sörlin från betalnings-

skyldighet har inte kommit fram. Skatteverkets ansökan ska därför bifallas. 

 

___________________ 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-11). 

 

Robert Dalman  

rådman  

 

I avgörandet har också nämndemännen Sameer Lafta, Jan Gilliusson och 

Roland Strömqvist deltagit.   
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Hur man överklagar FR-11

________________________________________________________________ 

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

Överklaga skriftligt inom 2 månader 

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 för-
handling, eller om rätten vid förhandlingen gav 
besked om datum för beslutet. 

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

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras och vilken ändring du vill ha. 

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. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det 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. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Vilken dag går tiden ut? 

Oftast är sista dagen för överklagande exakt 
2 månader från det datum som tiden börjar räknas. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 21 december 

 tiden går ut den 21 februari. 

Om samma datum inte finns i slutmånaden går 
tiden i stället ut på slutmånadens sista dag. 

Exempel: Du fick del av beslutet den 31 december 

 tiden går ut den 28 februari. 

Är sista dagen en lördag, söndag eller helgdag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det 
att överklagandet kommer in nästa vardag. 

Bilaga 1
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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 två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades.  
 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då han/hon fick del av 

kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen 

med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 

juli, som inte har någon motsvarighet två månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista 

dag, dvs. i det här exemplet den 30 september. 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. 

 

Om en part har överklagat beslutet får även motparten ge in ett överklagande, trots att den gällande tiden 

för överklagande gått ut. Ett sådant (anslutnings-) överklagande ska ges in inom en månad räknat från 

utgången av den tidigare överklagandetiden. Ett anslutningsöverklagande förfaller om det första 

överklagandet återkallas eller av annan anledning förfaller. Även när det gäller anslutningsöverklagande 

krävs prövningstillstånd. 

 

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. 

Bilaga B


