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Sammanfattning 

Uppbörden av skatter och avgifter till staten sker via ett skattekontosystem hos 

Skatteverket. Alla som är skyldiga att betala någon skatt eller avgift, som ingår i 

systemet, ska ha ett eget skattekonto. Där registreras inbetalningar, utbetalningar, 

påförda skatter, tillgodoräknade skatter med mera. Inbetalningar görs till ett 

särskilt konto med angivande av identifikationsuppgifter, som OCR-nummer. 

Därifrån fördelas inbetalningarna med hjälp av uppgifterna till ett skattekonto. 

Ibland inträffar det att inbetalaren anger fel uppgifter i samband med betalningen, 

vilket medför att den gottskrivs ett annat skattekonto än vad som var avsett. Det är 

en sådan situation som är ämnet för denna uppsats. 

 

Undersökningen har följaktligen innefattat de möjligheter som en 

misstagsinbetalare har att få ett misstag, som består i att fel 

identifikationsuppgifter anges, korrigerat vid inbetalningar till skattekontot. 

Enbart förhållandet mellan Skatteverket och inbetalaren har beaktats ingående. 

Därför har uppsatsen behandlat när Skatteverket är återbetalningsskyldigt samt 

god tro hos myndigheten. För att fullfölja syftet har den rättsdogmatiska metoden 

använts, där tolkningen av gällande rätt har utgått ifrån rättskälleläran. 

Misstagsinbetalningar till skattekonton är oreglerade i författningar och materialet 

för undersökningen har därför till största delen varit rättsfall och doktrin. Då 

skatterättsliga bestämmelser saknas är det särskilt intressant att Högsta domstolen 

har uttalat att civilrättsliga regler kan tillämpas på en misstagsinbetalning till ett 

skattekonto. I uppsatsen har därför förklaringsmisstag, enligt avtalslagen, och 

principen om condictio indebiti behandlats. Avgörande för i vilken ordning en 

allmän domstol prövar dessa två regler är hur parterna för sin talan. Det finns 

endast ett prejudikat från Högsta domstolen om en misstagsinbetalning till ett 

skattekonto. Där blev Skatteverket återbetalningsskyldigt enligt huvudregeln i 

condictio indebiti. En analog tillämpning av avtalslagen har däremot inte prövats 

av rättsväsendet. 

 

Huruvida en misstagsinbetalning till ett skattekonto kan återbetalas beror på en 

rad olika faktorer. Dessa faktorer är bland annat oaktsamhet i samband med 

betalningen, möjligheten att bedöma de förhållanden som inverkar på betalningen, 

vilka parterna är, inom vilken tid misstaget åberopas av inbetalaren samt att det är 

en misstagsinbetalning som skett utan rättsgrund. En avvägning måste göras 

mellan inbetalarens intresse av att få inbetalningen tillgodoräknad och 

mottagarens intresse av att kunna lita på att en betalning är definitiv. Det 

viktigaste undantaget från att återbetalning ska ske, enligt principen condictio 

indebiti, är att mottagare har inrättat sig efter betalningen i god tro. 

Undersökningen har visat att Skatteverket i allmänhet inte i god tro kan inrätta sig 

efter en misstagsinbetalning genom att göra en avstämning av det mottagande 

skattekontot. Även om Högsta domstolen i ett avgörande har förtydligat rättsläget 

för återbetalningsmöjligheterna, finns fortfarande oenighet mellan Skatteverket 

och doktrinen angående tolkningen av domen och Skatteverkets 

återbetalningsskyldighet. Det är därför oklart om misstagsinbetalaren i alla 

tänkbara situationer kan räkna med att få sina pengar åter. Denna osäkerhet är inte 

förenlig med rättssäkerhetens krav på förutsebarhet och det vore därför önskvärt 

med en förtydligande dom från högsta instans eller ett agerande från lagstiftaren. 
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1 Inledning 

I första kapitlet inleder jag med att redogöra för uppsatsens ämne och vilka 

problem som är förknippade med detta. Jag presenterar frågeställningar och 

syften samt de avgränsningar jag har valt att göra. Därefter beskriver jag 

kortfattat vad som finns skrivet inom ämnet sedan tidigare och avslutar med en 

genomgång av hur uppsatsens kommande innehåll är indelat. 

1.1 Problembakgrund 

1 520 000 000 000 kronor (1 520 miljarder), så stora var de totalt fastställda 

skatterna i Sverige år 2010.
1
 Alla medborgare i Sverige betalar eller berörs av 

skatterna på något sätt, därför är det oerhört viktigt att uppbördssystemet av dem 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

 

För att administrera denna mängd skattepengar och skapa ett effektivt 

redovisnings- och betalningssystem finns sedan januari 1998 ett 

skattekontosystem i Sverige.
2
 Skattekontosystemet innebär att varje 

skattebetalare, både fysisk och juridisk person, ska ha ett eget skattekonto där alla 

transaktioner registreras för de skatter och avgifter som omfattas av systemet. På 

detta sätt är samtliga skatter och avgifter, som berör en person samlade på ett 

konto.
3
 Där bokförs bland annat skatteinbetalningar och utbetalningar, den 

preliminära skatten samt den beslutade slutliga skatten, 61 kap 1 § 

skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Inbetalningar till Skatteverket sker via 

ett bankgiro och för att betalningarna ska komma direkt in på rätt skattebetalares 

skattekonto måste dennes identifikationsuppgifter, såsom referensnummer (OCR-

nummer), anges.
4
 Skatteverket upplyser på sin hemsida om vikten av att ange rätt 

uppgifter och där finns också en beräkningsmodell, vilken kan ta fram varje 

persons unika nummer.
5
 Inbetalningar till skattekontot kan göras av 

kontoinnehavaren, men även av andra personer. Företag kan exempelvis använda 

sig av en redovisningsbyrå som sköter bokföringen och skattebetalningen.
6
  

 

Till skattekonton hos Skatteverket kommer det årligen in omkring elva miljoner 

betalningar. Av dessa är drygt 100 felaktiga och hamnar på ett annat skattekonto 

än inbetalaren har tänkt sig. Ett fåtal av de felaktiga inbetalningarna har inte 

kunnat rättas av Skatteverket och några har överklagats till domstol.
7
 

Misstagsinbetalning är följaktligen inte en företeelse som förekommer ofta, men 

när den väl inträffar kan den medföra stora konsekvenser, till exempel restföring 

och betalningsanmärkning eller att ett belopp får betalas flera gånger. Fler och fler 

betalningar sker över Internet och inte via förtryckta inbetalningskort, vilket jag 

tror kommer att öka antalet misstagsinbetalningar eftersom det då endast är ett 

OCR-nummer som är identifikationsuppgiften. Det finns dock kontrollsiffror i 

OCR-numret som en säkerhet, vilket medför att det krävs flera felaktiga siffror för 

                                                 
1
 Skatteverket, Skatter i Sverige 2012: Skattestatistisk årsbok, s. 99. 

2
 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 3 och s. 271. 

3
 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 278.  

4
 Skatteverket, Handledning för skatteförfarandet, avsnitt 62.2, s. 2. 

5
 Se Skatteverket, OCR-beräkning. 

6
 Bet. 2010/11:SkU20 s. 28. 

7
 Morgell, SN 2012, s. 61. 
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att inbetalningen ska hamna direkt på ett annat skattekonto och inte i en 

inbetalningsbalans för oidentifierbara betalningar. Därför tror jag att det 

framförallt är för redovisningsbyråer och andra som betalar in till flera olika 

skattekonton som störst risk för misstagsinbetalningar föreligger, eftersom det då 

kan bli sammanblandningar mellan olika personers referensnummer och belopp. 

Rättsfallen inom ämnet tyder också på detta.  Vid misstagsinbetalningar blir tre 

olika parter indragna, inbetalaren, Skatteverket och innehavaren av det oavsedda 

skattekontot. När misstagen begås är det av stor betydelse när det gäller 

rättssäkerheten för alla inblandade att hanteringen av dessa sker på ett 

tillfredsställande sätt, därför är det viktigt att uppmärksamma problematiken. 

 

Utbetalningar kan också göras från ett skattekonto. Om det uppstår ett överskott 

på skattekontot, till exempel på grund av att ett för stort belopp har betalats in 

eller den ingående mervärdesskatten har varit större än den utgående, gäller 

huvudregeln att de innestående medlen ska kunna disponeras av 

kontoinnehavaren.
8
 Ibland kan då en återbetalning ske automatiskt och ibland 

krävs det att kontoinnehavaren har begärt en utbetalning från Skatteverket, enligt 

64 kap 2 § SFL. Uppkommer det istället underskott på skattekontot, som uppnår 

ett förutbestämt belopp, överlämnas skulderna fortlöpande till 

kronofogdemyndigheten för indrivning om inte underskottet regleras inom 

meddelad tid.
9
 

1.2 Problemformulering 

Problembakgrunden i föregående avsnitt leder fram till flera frågor. Då det är 

möjligt att betala in pengar till någon annans skattekonto uppkommer problemet 

med vad som sker när en person av misstag betalar in till fel skattekonto. Detta 

kan bli följden om inbetalaren anger ett felaktigt referensnummer vid betalningen. 

Har inbetalaren då rätt att kräva tillbaka sina pengar enligt den civilrättsliga 

principen condictio indebiti eller får denne själv ta konsekvenserna av misstaget? 

Om återbetalning är möjlig vem ska inbetalaren vända sig till? Kan det krävas av 

Skatteverket att de betalar tillbaka dessa pengar eller måste kontoinnehavaren ge 

sitt godkännande?  

 

Vilka olika omständigheter kan påverka ovanstående bedömning? Är det någon 

skillnad om pengarna står kvar på skattekontot eller har utbetalats till en 

godtroende kontoinnehavare? Vad blir effekten om kontoinnehavaren har 

skatteskulder och de pengar som av misstag har betalats in har kvittats mot dessa? 

Överskott på skattekonto är en sådan tillgång som kronofogdemyndigheten kan 

utmäta, enligt 71 kap 3 § SFL. Vad händer om kronofogdemyndigheten har gjort 

en utmätning av pengarna och använt dem till att betala kontoinnehavarens 

obetalda skulder till andra borgenärer än Skatteverket? Det är inte säkert att 

inbetalaren direkt upptäcker sitt misstag utan att det dröjer en tid. Kan tiden vara 

en viktig faktor i bedömningen? 

 

Det är svårt för Skatteverket att veta om en inbetalning har skett av misstag. Det 

är inte sannolikt att en handläggare överhuvudtaget ser betalningen, eftersom 

                                                 
8
 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 317. 

9
 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 326. 
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transaktionerna är så många och automatiserade. Vilka krav ställs på myndigheten 

och kan de i god tro ta emot en betalning till ett skattekonto? 

 

Utifrån dessa identifierade problem ställs följande frågor: 

 Vilka möjligheter finns det för en person, som har gjort en 

misstagsinbetalning till ett skattekonto, att få denna rättad? 

 Vad krävs för att Skatteverket ska vara återbetalningsskyldigt vid en 

misstagsinbetalning och hur påverkar god tro hos Skatteverket 

återbetalningsmöjligheterna? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen ska undersöka vilka möjligheter en skattebetalare har att korrigera en 

misstagsinbetalning till ett skattekonto och vad som krävs för att Skatteverket ska 

återbetala det felaktiga beloppet. För bedömningen av denna fråga är det av 

betydelse att beskriva god tro vid mottagandet av en misstagsinbetalning. Syftet 

med uppsatsen är dessutom att ge några förbättringsförslag, de lege ferenda, som 

kan stärka rättssäkerheten kring hanteringen av misstagsinbetalningar. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar enbart sådana inbetalningar som sker av misstag till någon 

annans skattekonto än inbetalarens egna hos Skatteverket. Misstagsbetalningar 

kan ske på andra sätt, till exempel att någon betalar till Skatteverket fast 

betalningen egentligen var avsedd för en annan motpart eller att en person betalar 

en restförd skatteskuld till Skatteverket istället för till kronofogdemyndigheten. 

Jag har dessutom begränsat undersökningen till att enbart behandla de situationer 

då fel identifikationsuppgifter anges, så att betalningen hamnar på en annan 

skattebetalares skattekonto. Vidare beskrivs inte förhållandet mellan de enskilda, 

det vill säga inbetalaren och mottagande skattekontoinnehavaren, ingående utan 

fokus är på förhållandet mellan inbetalaren och Skatteverket. 

 

I uppsatsen beaktas enbart de nu gällande författningarna skatteförfarandelagen 

och skatteförfarandeförordningen (2011:1261), SFF, samt de tidigare gällande 

skattebetalningslagen (1997:483), SBL, och skattebetalningsförordningen 

(1997:750), SBF, som reglerar hur skattebetalningar ska göras. 

Misstagsinbetalningar är starkt förknippade med civilrättsliga regler, därför 

används principen om condictio indebiti och avtalslagens (lag om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218), AvtL) regler om 

förklaringsmisstag i undersökningen.  

 

Jag har endast använt nyare rättsfall från Högsta domstolen angående principen 

om condictio indebiti, eftersom dessa är mest aktuella och visar hur den tillämpas 

idag. Grunden vid urvalet har varit de rättsfall som omnämnts i den senaste 

rättspraxisen. Dessutom har jag behandlat rättsfall om misstagsinbetalning till 

skattekonto. Då har jag endast kunnat utgå ifrån ett prejudikat från Högsta 

domstolen och sedan har jag fått söka mig till de få kammarrätts-, 

förvaltningsrätts- och tingsrättsdomar som finns. I uppsatsen uppmärksammas 
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rättsläget till och med april 2013. Till sist behandlas inte huruvida dröjsmålsränta 

ska utgå om en återbetalning av en misstagsinbetalning inte sker i rätt tid. 

1.5 Forskningsläget 

Det finns flera forskare som har behandlat frågan om misstagsbetalningar, 

framförallt inom civilrätten och om den civilrättsliga principen condictio indebiti. 

Bland dessa kan nämnas till exempel Hult
10

, Lennander
11

, Tiberg
12

, Mellqvist och 

Persson
13

, Danielsson
14

 samt Westerberg
15

. Condictio indebiti och en koppling till 

skatterätt finns i en artikel om effekterna av förändrad mervärdesskattesats av 

Schultz
16

. Misstagsinbetalningar till skattekontot är däremot inte lika omskrivet, 

men efter ett avgörande i Högsta domstolen 2011 (NJA 2011 s 739) fram till april 

2013 har några artiklar publicerats i rättsvetenskapliga tidskrifter. Morgell
17

, 

rättslig expert på Skatteverket som förde myndighetens talan i rättsfallet, har 

skrivit både i Skattenytt och Juridisk Tidskrift. Kristoffersson och Persson
18

 har 

utgivit en artikel i Svensk Skattetidning och redan anförda Danielsson
19

 har även 

publicerat en artikel som berör condictio indebiti och skattebetalningar. Dessa 

behandlar främst reflektioner utifrån domen och Skatteverkets ställningstagande, 

som utkom månaden efter avgörandet, samt om staten kan inrätta sig efter en 

misstagsinbetalning. 

1.6 Metod och material 

I uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts, vilken innebär en tolkning 

och systematisering av gällande rätt.
20

 Jag har utgått ifrån lagtext, förarbeten, 

rättsfall samt doktrin och tolkat dessa till en helhetsbedömning för att uppfylla 

uppsatsens syften. Vid tolkningen har jag beaktat rättskälleläran, då den har 

påverkat både vilket material jag har använt mig av och vilken vikt jag har lagt 

vid varje källa.  

 

Rättskälleläran anger vilka rättskällor som ska, bör och får beaktas vid uttolkandet 

av gällande rätt. Den innefattar rättskälleprinciper, som reglerar hur källorna ska 

användas. Exempel på sådana principer är förarbetenas betydelse vid 

lagtolkningen och hur rättskällorna ska rangordnas när de ger olika lösningar för 

en given situation som ska tolkas.
21

 Rättskällor som ska beaktas är författningar 

såsom lagar beslutade av riksdagen, förordningar från regeringen och 

Skatteverkets föreskrifter. Förarbeten till lagar och prejudikat från domstolarna 

bör användas vid tolkningen. Som får-källor räknas bland annat den 

                                                 
10

 Se Hult, Condictio indebiti. 
11

 Se Lennander, Misstagsbetalning och kvittning i konkurs. 
12

 Se Tiberg, Fordringsrätt. 
13

 Se Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld. 
14

 Se Danielsson, JT 2008-09. 
15

 Se Westerberg, Condictio indebiti i offentlig rätt. 
16

 Se Schultz, SvSkT 2012. 
17

 Se Morgell, SN 2012; Morgell, JT 2012-13; Morgell, SN 2013. 
18

 Se Kristoffersson & Persson, SvSkT 2012. 
19

 Se Danielsson, JT 2011-12. 
20

 Peczenik, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, s. 33. 
21

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 

36. 
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rättsvetenskapliga litteraturen inklusive skatterättsliga tidskriftsartiklar, rättspraxis 

som inte är prejudikat, prejudikat som inte direkt är tillämpliga på den faktiska 

frågan, upphävda lagar som fortfarande har delar som är aktuella och 

Skatteverkets allmänna råd, handledningar med mera. Ska-, bör- och får-källorna 

bildar en slags hierarki, där de rättskällor som ska beaktas är bindande och ska 

inte åsidosättas. Det krävs vanligen starkare skäl för att åsidosätta källor som bör 

tillämpas jämfört med sådana som får användas. Peczenik menar dock att flera 

lägre källor tillsammans kan väga tyngre än en enda högre källa.
22

 

 

Uppsatsen bygger i huvudsak på svensk lagtext och förordningar, propositioner, 

motioner samt skatteutskottsbetänkanden, rättsfall från Högsta domstolen, 

tingsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätter och förvaltningsrätten, 

material från Skatteverket i form av ställningstagande och handledningar samt 

slutligen doktrin genom tidskriftsartiklar och litteratur. I sökandet efter relevant 

material har jag haft ett källkritiskt förhållningssätt och systematiskt försökt söka 

ursprungskällan. Jag har arbetat med att använda det material som väger tyngst 

enligt rättskälleläran, därför har jag till exempel använt lagtexten istället för 

propositionen om detta har varit möjligt. 

 

När rättsfall används i den juridiska argumentationen gynnas rättssäkerheten 

eftersom det är ett uttryck för likabehandlingsprincipen, det vill säga att lika fall 

ska behandlas lika.
23

 Påhlsson har skrivit och kommit fram till en hypotes om 

rättspraxis betydelse i rättskälleläran. Där skiljer han på lagtolkning, vilket är 

bestämmandet av en regels innehåll och tillämpningsområde, respektive 

subsumtion, som är tolkning av vad som har hänt i verkligheten och om det passar 

in under lagregeln.
24

 Påhlsson menar att om motiveringen i domen har mer 

lagtolkning än subsumtion, så kan mer generella slutsatser dras. Detta kan ge ett 

större användningsområde, men också mer osäkra slutsatser i det enskilda fallet. 

Om det istället är subsumtionen som är mest framträdande blir slutsatserna i det 

särskilda fallet tillförlitligare, men samtidigt blir generaliserbarheten sämre.
25

 Det 

är även svårt att dra allmänna slutsatser utifrån enbart ett rättsfall, utan det krävs 

vanligen flera som behandlar samma område.
26

 Uppsatsens ämne är endast prövat 

i ett enda prejudikat, vilket därför är en nackdel när generella slutsatser ska dras. 

Fördelen med detta avgörande är dock att det finns både subsumtions- och 

regeltolkningsmoment. Jag har varit tvungen att söka rättsfall från underinstanser 

och har funnit några från tingsrätt, förvaltningsrätt och kammarrätter som jag har 

valt att använda utan att göra något urval i uppsatsen. För att stärka 

tillförlitligheten i de sammanfattande kommentarerna om rättsläget har jag utöver 

detta material använt domar från Högsta domstolen, som även prejudikatet 

hänvisar till, där principen om condictio indebiti behandlas. 

                                                 
22

 Peczenik, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, s. 35-36. 
23

 Påhlsson, SN 2011, s. 115. 
24

 Påhlsson, SN 2011, s. 116. 
25

 Påhlsson, SN 2011, s. 123. 
26

 Påhlsson, SN 2011, s. 119-120. 
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1.7 Begrepp 

Condictio indebiti: återkravsrätt för en betalning som en person av misstag har 

betalat utan att vara skyldig att erlägga beloppet.
27

 

 

God tro: föreligger när en betalningsmottagare inte har känt till eller borde ha 

känt till ett misstag som betalaren har begått.
28

 

 

Misstagsinbetalning till skattekonto: Inbetalning till fel skattekonto på grund av 

att den angivna identifikationsuppgiften, till exempel referensnumret (OCR-

numret), var felaktig utan att Skatteverket har del i misstaget.
29

 

1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 

I nästa kapitel kommer rättssäkerhet att behandlas och vad det innebär samt vilka 

krav det ställer på rättsreglerna och rättstillämparen. Kapitel tre beskriver hur 

skattekontot fungerar med bland annat inbetalningar, återbetalningar, räntor och 

avstämning. Därefter följer i kapitel fyra innebörden av de civilrättsliga reglerna 

om förklaringsmisstag och principen condictio indebiti, inklusive vilken ordning 

de ska tillämpas. De hittills berörda kapitlen är en allmän del, som grund för den 

särskilda delen i kapitel fem och sex. Där tar jag upp misstagsinbetalningar till 

skattekonton och olika faktorer som kan påverka bedömningen av om en 

återbetalning kan genomföras. Avslutningsvis sammanfattar jag rättsläget och ger 

kommentarer över hur det skulle kunna utvecklas.  

                                                 
27

 Lennander, Misstagsbetalning och kvittning i konkurs, s. 435. 
28

 Lennander, Misstagsbetalning och kvittning i konkurs, s. 437. 
29

 Skatteverket, Skatteverkets ställningstaganden: Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar 

till skattekontot. 
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2 Rättssäkerhet 

Uppsatsens andra kapitel handlar om rättssäkerhet, som är en viktig del av vårt 

samhälle. Det är bland annat viktigt att myndigheters agerande sker på ett 

rättssäkert sätt. Jag kommer därför här att kort behandla några centrala delar av 

denna, för att sedan kunna koppla kravet på rättssäkerhet med hanteringen av 

misstagsinbetalningar i den kommande texten. 

2.1 Formell och materiell rättssäkerhet 

Medborgarna i en rättsstat har ett rättsligt skydd gentemot enskilda och staten. Där 

finns en stor formell rättssäkerhet. Peczenik delar in rättssäkerheten i en formell 

och en materiell del.
30

 Formell rättssäkerhet är när den offentliga maktutövningen 

utgår ifrån rättsliga regleringar, vilket leder till en hög förutsebarhet. Den formella 

rättssäkerheten är bättre, när alla andra förutsättningar är lika, om rättsreglerna är 

tydligare, upprätthåller likheten inför lagen på ett bättre sätt, är mer tillgängliga 

och insynen är större för allmänheten i både reglernas innehåll och tillämpningen 

av dessa samt om rättsreglerna ändras långsammare. Dessutom gynnas 

rättsäkerheten av att fler statliga beslut fattas efter reglerna och makthavarnas 

ansvar är mer effektivt, att domstolarna är självständiga samt om reglernas 

tolkning och tillämpning har medhåll från en bra juridisk argumentation.  

 

Det krävs dock något mer för att rättsreglerna ska ha legitimitet bland 

medborgarna i en rättsstat, regelsystemet kan inte vara orättvist. En avvägning, 

vilken skapar en materiell rättssäkerhet, måste göras mellan förutsebarheten och 

andra etiska frågor. Ibland kan främjandet av etiska frågor som rättvisa minska 

förutsebarheten, till exempel kan en generalklausul skapa en mer rättvis prövning 

men leder till sämre förutsebarhet.
31

 I en rättsstat är myndigheter och domstolar 

till viss del självständiga från riksdagen och regeringen.
32

 I Sverige får varken 

riksdagen eller någon myndighet avgöra hur en domstol ska döma eller tillämpa 

en regel, vilket framgår av 11 kap 2 § regeringsformen (1974:152), RF. Det är 

omöjligt för en lagstiftare att i förväg förutspå alla tänkbara situationer som kan 

uppstå i framtiden och reglera dessa på ett rättvist sätt. Samhället är föränderligt 

och eftersom lagstiftningsprocessen ibland är för långsam finns därför 

domstolarna, vilka gör tolkningar för att skapa ett mer anpassningsbart 

rättssystem.
33

 

2.2 Legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen 

I rättssäkerheten ingår legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och 

proportionalitetsprincipen.
34

 Den allmänna rättsprincipen legalitetsprincipen 

framgår av 1 kap 1 § 3 st RF, genom att all offentlig maktutövning ska följa 

lagarna och andra bindande föreskrifter. Principen syftar till att skapa 

förutsebarhet och förhindra handlande som inte har grunden i sakliga 

                                                 
30

 Peczeniks uppfattning om rättssäkerhet delas dock inte av alla, se till exempel Frändberg, Om 

rättssäkerhet. 
31

 Peczenik, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, s. 11-12. 
32

 Peczenik, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, s. 13. 
33

 Peczenik, Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, s. 13 
34

 Höglund, Taxeringsrevision - ur ett rättssäkerhetsperspektiv, s. 21. 
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bedömningar. Legalitetsprincipen innebär speciellt inom skatterätten att ingen 

skatt får tas ut utan lagstöd och att skatt ska påföras om lagen säger det. Principen 

kan därmed vara en faktor till att skattebetalare behandlas lika, så att till exempel 

ingen enskild beskattas förmånligare av Skatteverket än vad som står i lagen. 

Lagtexten kan inte omfatta alla möjliga situationer som kan uppstå, utan ibland 

måste tolkningar göras. Legalitetsprincipen kräver då att tolkningen har ”objektivt 

stöd i lagtextens ordalydelse”
35

. Den ska vara en rimlig följd av lagtexten.
36

 

Objektivitetsprincipen regleras i 1 kap 9 § RF: 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta saklighet och opartiskhet.”  

Förutom likabehandling, opartiskhet och sakliga beslut inom rimlig tid omfattar 

principen också rätten till domstolsprövning samt kommunikations- och 

utredningsskyldighet.
37

 Proportionalitetsprincipen kommer bland annat till uttryck 

i 2 kap 5 § SFL, som stadgar att ett beslut enbart får fattas om skadan eller 

intrånget för den det gäller uppvägs av de bakomliggande motiven. Det ska finnas 

en balans mellan målet och de medel som används för att uppnå målet.
38

 

2.3 Sammanfattning 

Rättssäkerheten kan delas in i en formell och en materiell del. Den formella 

innebär att den offentliga makten utövas under rättsregler och ger en hög 

förutsebarhet. Materiell rättssäkerhet är avvägningen mellan förutsebarheten och 

etiska frågor. Rättsregler måste vara både förutsebara och rättvisa för att skapa en 

legitimitet hos medborgarna. Rättssäkerheten ställer också krav på att en 

lagtolkning är en rimlig följd av lagtextens ordalydelse samt att lika fall ska 

behandlas lika. Detta ska bland annat påverka betalningar av misstag och hur 

dessa hanteras när de upptäcks.  

                                                 
35

 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 88. 
36

 Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 88-89. En mer utförlig beskrivning av legalitetsprincipen 

finns i exempelvis Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. 
37

 Höglund, Taxeringsrevision - ur ett rättssäkerhetsperspektiv, s. 31. 
38

 Moëll, SN 2004, s. 675. 
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3 Skattekontots utformning och funktion 

Skattekontot är något som berör alla som betalar skatter och/eller avgifter. Det är 

viktigt för uppfattningen om misstagsinbetalningar att en förståelse finns för hur 

kontot är konstruerat och hur det går till med inbetalningar, utbetalningar, 

avräkning, restföring med mera. Detta är därför tredje kapitlets innehåll. 

3.1 Skattekonto för alla som ska betala skatter eller avgifter 

Varje fysisk och juridisk person som är skyldig att betala skatt eller avgift har ett 

skattekonto, men benämningen betyder inte att det är ett slags bankkonto eller 

liknande. Skattekontot kan istället jämföras med ett konto i en bokföring. 

Skatteverket ska registrera alla skatter och avgifter som omfattas av 

skattekontosystemet för en skattebetalare på ett enda ställe.
39

 I 3 kap 5 § SBL 

reglerades tidigare vem som skulle ha ett skattekonto, men detta togs bort i 

samband med att skatteförfarandelagen ersatte denna lag. Anledningen var att det 

ansågs vara en administrativ fråga som inte borde lagstadgas.
40

 I denna paragraf 

framgick också att en person kan ha flera skattekonton, vilket kan användas i de 

fall som personen är skyldig att redovisa och betala någon annans skatter eller 

avgifter, till exempel som representant för ett enkelt bolag.
41

  

 

I förarbetena till skatteförfarandelagen från 2011 angavs att det då fanns ungefär 

11,5 miljoner skattekonton registrerade. Till följd av detta infördes möjligheten att 

avsluta skattekonton som inte längre används och har ett nollsaldo.
42

 

3.2 Införandet 

Det nya skattekontosystemet som infördes 1998 skulle ge ett mer effektivt skatte- 

och avgiftsbetalningssystem för Skatteverket, kronofogdemyndigheten samt 

skatte- och avgiftsbetalaren. Det skulle vara minst lika säkert som det tidigare 

systemet och ge effektivare kontrollmöjligheter för myndigheterna. Innan 

skattekontosystemet hanterades redovisning, betalning, överlämnande för 

indrivning med mera på flera olika sätt och vid olika tillfällen, vilket regeringen 

ville samordna.
43

 Det skulle bland annat uppnås genom det enhetliga respektive 

överskådliga redovisnings- och betalningsförfarandet, där det vid varje tidpunkt är 

möjligt att få fram skatte- och avgiftsbetalarens skuld eller fordran på ett 

skattekonto. Enhetligheten skulle ge förutsättningar för ett säkert 

betalningssystem.
44

 Dessutom reducerades antalet förfallodagar för redovisning 

och betalning till två dagar per månad.
45

 Dagarna är 12:e eller 17:e samt 26:e eller 

27:e beroende på vilken månad det är, 62 kap 3-4 och 9 §§ SFL. Det är framförallt 

de som betalar skatter och avgifter ofta som har fått de största fördelarna med det 

nya systemet.
46

  

                                                 
39

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 278; Prop. 2010/11:165 Del 1 s. 516. 
40

 SOU 2009:58 Del 3 s. 1368; Prop. 2010/11:165 Del 2 s. 1017. 
41

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 530-531. 
42

 Prop. 2010/11:165 Del 1 s. 521-522. 
43

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 268. 
44

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 269. 
45

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 286. 
46

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 278. 
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När skattkontosystemet infördes omfattades inte alla skatter och avgifter utan bara 

de vanligaste och mest betydande.
47

 Systemet byggdes därför upp utifrån 

preliminär skatt, slutlig skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.
48

 Numera 

sker redovisning och betalning av de flesta skatter och avgifter via skattekontot, 

med undantag för bland annat kupongskatt, stämpelskatt och trängselskatt.
49

 

 

På grund av att betalningar koncentrerades till ett skattekonto kunde de tidigare 

använda räntorna och avgifterna, till exempel dröjsmålsavgift, anståndsränta, 

respitränta och kvarskatteavgift, samordnas och beräknas på ett underskott eller 

överskott på kontot i form av kostnads- respektive intäktsränta.
50

 Se vidare om 

räntor i avsnitt 3.6. 

3.3 Registrering och avstämning 

Skatteverket ska enligt 61 kap 1 § SFL registrera skatter och avgifter som ska 

tillgodoräknas eller betalas av skattebetalaren, belopp som ökar eller minskar den 

slutliga skatten, inbetalningar och utbetalningar på skattekontot. Om ett belopp 

ska tillgodoräknas skattebetalaren ska Skatteverket registrera detta när ett 

underlag finns och om det är ett belopp som ska betalas ska detta bokföras på 

förfallodagen, 61 kap 2 § SFL. När det gäller slutlig skatt finns det en 

specialreglering i 61 kap 6 § SFL om det visar sig att skatt ska betalas och det 

finns ett överskott på skattekontot, som täcker den, samt att kontohavaren inte har 

F-skatt, särskild A-skatt, lämnat skattedeklaration som inte är förenklad 

arbetsgivardeklaration eller har en skatt eller avgift som förfaller innan den 

slutliga skattens förfallodag. Då ska registreringen på skattekontot ske direkt när 

det finns ett underlag och inte när förfallodagen inträffar. 

 

Debiteringar kan ske på skattekontot, vilket är skatter och avgifter som har påförts 

skattebetalaren. På skattekontot bokförs löpande debiterade skatter och avgifter 

som har redovisats i en skattedeklaration samt pålagts genom särskilda beslut från 

Skatteverket. De debiterade preliminära skatterna F-skatt och särskild A-skatt 

registreras i ett skatteregister och bokförs på skattekontot vid förfallodagen.
51

 

Dessa stäms sedan av mot den slutliga skatten som fastställs för inkomståret.
52

 

Andra skatter och avgifter, till exempel arbetsgivaravgifter, innehållen preliminär 

skatt och mervärdeskatt, bokförs utifrån skattedeklarationen som skatte- och 

avgiftsbetalaren lämnar. De särskilda besluten innebär att en skatt eller avgift för 

en tidigare period bestäms. Vid en höjning sker debiteringen på förfallodagen för 

inbetalningen och vid en sänkning direkt när beslutet är fattat.
53

 För arbetsgivare, 

banker med flera som är skyldiga att göra skatteavdrag för preliminär skatt på 

löner, utdelningar, räntor och så vidare, bokförs detta löpande under året på deras 

skattekonto. Fördelningen till skattekontona för respektive arbetstagare och 

kontohavare i banken sker i samband med att kontrolluppgifterna lämnas året efter 

                                                 
47

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 271. 
48

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 272. 
49

 Se vidare 2 kap 1-4 §§ SFL. 
50

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 271. 
51

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 305. 
52

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 314. 
53

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 305. 
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inkomståret.
54

 När den slutliga skatten förfaller till betalning ska den redovisas på 

skattekontot och samtidigt ska kontrolluppgiften på den preliminära skatten 

bokföras.
55

 Den slutliga skatten och de belopp som ska dras ifrån eller läggas till 

denna ska registreras samtidigt på kontot.
56

 

 

Skattekontot stäms av varje månad som en transaktion, förutom registrering av 

ränta, har bokförts, enligt 61 kap 7 § SFL, eller minst en gång per år när 

preliminär och slutlig skatt jämförs.
57

 Avstämningsdagen är efter första helgen i 

månaden.
58

 För arbetstagare aktiveras därför vanligen kontot endast en gång per 

år, men för arbetsgivare sker detta en eller flera gånger varje månad. Det kan till 

exempel vara när redovisning och betalning görs av mervärdesskatt, av anställdas 

preliminära skatter och debiterad preliminärskatt.
59

 I samband med avstämningen 

skickas ett kontoutdrag ut med saldot på kontot, 14 kap 1 § SFF. Det kan vara ett 

överskott, som normalt är tillgängligt för kontoinnehavaren, eller ett underskott, 

som ska betalas in.
60

  

3.4 Inbetalning till skattekontot 

Inbetalningar av skatter och avgifter ska göras till ett särskilt konto för 

skattebetalningar och de är inkomna när de har bokförts där, vilket framgår av 62 

kap 2 § SFL. För personer som betalar inom Sverige är det särskilda kontot ett 

bankgironummer och från utlandet är det ett bankkontonummer.
61

 

Betalningsförmedlaren som hanterar det särskilda kontot för skattebetalningar 

redovisar de inbetalda beloppen till Skatteverket, 14 kap 3 § SFF. Inbetalningar 

till Skatteverket kan göras av vem som helst, det behöver inte vara 

kontoinnehavaren. Ett exempel på detta är företag som använder sig av en 

redovisningsbyrå som sköter bokföringen och betalningen av skatten.
62

 Vid 

betalningen ska inbetalaren ange identifieringsuppgifter samt beloppet.
63

 Det är 

sedan dessa uppgifter som gör att inbetalningen automatiskt kan registreras på ett 

skattekonto.
64

 De som inte använder ett förtryckt inbetalningskort med 

identifikationsuppgifter på vid betalningen ska ange person-

/organisationsnummer, namn och adress enligt 14 kap 2 § SFF. Vid inbetalning 

via Internet är dock referensnumret (OCR-numret) den enda 

identifikationsuppgiften.
65

 Varje skattebetalare har ett eget unikt nummer som 

består av person- eller organisationsnumret plus en kontrollsiffra.
66

 Anges inga 

uppgifter kan beloppet hamna i en inbetalningsbalans eller bokföras senare än om 

det hade varit rätt från början.
67

 Om en inbetalning har gjorts till Skatteverket, 

                                                 
54

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 313-314. 
55

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 306. 
56

 Prop. 2010/11:165 Del 2 s. 1015. 
57

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 316. 
58

 NJA 2011 s 739, Skatteverkets sakframställning. 
59

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 278. 
60

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 270. 
61

 Skatteverket, Skatteverkets bankgiro och internationella bankkontonummer för inbetalning till 

skattekonto. 
62

 Bet. 2010/11:SkU20 s. 28. 
63

 Prop. 1996/97:100 Del 1 s. 605. 
64

 Skatteverket, Handledning för skatteförfarandet, avsnitt 62.2, s. 2. 
65

 Skatteverket, Handledning för skatteförfarandet, avsnitt 62.2, s. 3. 
66

 Skatteverket, OCR-beräkning. 
67

 Bet. 2011/12:SkU17 s. 37. 
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med så bristfälliga identifikationsuppgifter att den inte har kunnat fördelas till 

inbetalaren, tillfaller den staten efter det sjunde året efter inbetalningsåret, 62 kap 

19 § SFL. 

 

Antalet inbetalningar som görs per år till skattekonton uppgår till cirka elva 

miljoner. Drygt 100 av dessa är felaktiga och kommer in på ett annat skattekonto 

än vad som har avsetts av inbetalaren. Av de 100 felinbetalningarna är det ett fåtal 

som inte har kunnat rättas av Skatteverket och en del har överklagats till 

domstol.
68

 

3.5 Återbetalning från skattekontot 

64 kap 2 § SFL och 56 kap 9 § SFL anger att när skattekontot har stämts av och 

det finns ett överskott ska återbetalning ske till kontohavaren om denne begär det 

eller är en kommun eller ett landsting. När överskottet är på minst 2 000 kronor 

eller kan betalas till ett bankkonto kan automatisk återbetalning bli aktuell. Detta 

gäller om överskottet har baserats på en beräkning av den slutliga skatten där 

preliminär skatt och andra tillgodoräknade belopp är större än den slutliga skatten 

och andra belopp som adderats till denna, ett beslut om större ingående än 

utgående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt, ett omprövningsbeslut 

eller ett domstolsbeslut. Återbetalningen ska göras skyndsamt, 14 kap 5 § SFF. 64 

kap 4 § SFL beskriver ett antal hinder mot återbetalning, vilka är om beloppet är 

mindre än 100 kronor och inga särskilda skäl finns, måste användas till avräkning 

för bland annat restförda skatter, kan komma att användas till betalning av vissa 

skatter och avgifter som inte har beslutats men antas bli beslutade eller som har 

beslutats men ännu inte förfallit, kan antas bli överfört till ett annat land eller 

slutligen ska gå till att betala framtida skulder efter kontohavarens begäran om 

utbetalningsspärr. Innan återbetalning av överskott har Skatteverket skyldighet att 

informera och kontrollera i vissa fall. Ett överskott, som har grundats på en 

beräkning av den slutliga skatten som ska betalas ut till kontohavaren, måste 

Skattverket informera kronofogdemyndigheten om när kontoinnehavaren har 

skulder som har restförts, vilket framgår av 18 kap 4 § SFF. 

Kronofogdemyndigheten ska då återrapportera till verket vilka åtgärder som har 

vidtagits på grund av överskottet, 19 kap 2 § SFF. Vidare följer det av 18 kap 5 § 

SFF att om det finns andra orsaker till ett överskott, som ska återbetalas, ska 

Skattverket kontrollera om det finns skulder överlämnade till 

kronofogdemyndigheten. 

 

Om det på grund av förhållanden orsakade av kontohavaren, exempelvis att denne 

är okontaktbar till följd av okänd adress, inte har kunnat ske en återbetalning av 

ett överskott ska detta stå kvar på kontot i maximalt tio år innan det tillfaller 

staten, 64 kap 9-10 §§ SFL. 

 

I den tidigare gällande skattebetalningsförordningen fanns det i 55 § en reglering 

om situationen, när en skattskyldig av misstag hade betalat in för mycket pengar 

till Skatteverket, som inte har någon motsvarighet i de nya 

skatteförfarandeförfattningarna. I skattebetalningsförordningen angavs att 

Skatteverket skyndsamt skulle återbetala beloppet om den skattskyldige kunde 
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visa att det var ett misstag, men bara om återbetalningen kunde ske från ett 

överskott på skattekontot. Denna bestämmelse var dock inte tillämpbar om någon 

annan än den skattskyldige hade betalat in till skattekontot, vilket prövades i NJA 

2011 s 739. 

3.6 Ränta 

På skattekontot beräknas ränta dag för dag på saldot och den påförs eller 

tillgodoräknas varje månad. Räntan läggs till behållningen på kontot, vilket ger en 

ränta-på-ränta-effekt.
69

 Räntesatsen baseras på en basränta som bestäms av 

Skatteverket, 65 kap 3-4 §§ SFL, 14 kap 10 § SFF. I 65 kap 2 § SFL framgår det 

att intäktsränta beräknas vid ett positivt saldo och kostnadsränta vid ett negativt. 

Intäktsränta utgår efter en nivå när det finns ett överskott på kontot, för hög 

preliminär skatt har betalats eller ett omprövningsbeslut sänker en redan fastställd 

skatt eller avgift.
70

 Intäktsräntan är en slags kompensation för innestående medel 

på skattekontot, men ska vara tillräckligt låg för att inte uppmuntra till ett 

kontinuerligt placerande på kontot.
71

 Kostnadsränta är däremot högre och påförs 

vid underskott efter två olika nivåer, låg eller hög kostnadsränta, som påtryckning 

för att skatter och avgifter ska betalas i rätt tid och för att täcka de kostnader staten 

får på grund av skattekrediten som en försenad betalning medför.
72

 Av 65 kap 

SFL följer att dagarna, som räntan beräknas på, varierar beroende på vad som har 

orsakat den.  

 

I vissa fall kan Skatteverket ge befrielse från att betala kostnadsräntan, 65 kap 15 

§ SFL. Det krävs då synnerliga skäl som först och främst har anknytning till 

skattebetalaren, såsom sjukdom och andra jämförbara omständigheter som 

skattebetalaren inte har kunnat råda över, samt att detta har medfört att inte 

betalningen har gjorts i rätt tid. Befrielse ska också medges om förseningen har 

orsakats av faktorer som Skatteverket har ansvarat för.
73

 

3.7 Restföring och utmätning 

Om det uppstår ett underskott på skattekontot ska det skickas ut ett kontoutdrag 

med en betalningsuppmaning till kontohavaren. Betalas inte skulden restförs den 

vid nästa månadsavstämning om den uppgår till ett bestämt lägsta belopp.
74

 

Restföring innebär att skulden överlämnas till kronofogdemyndigheten för 

indrivning, vilket är åtgärder som vidtas för att en skuld ska betalas och kan 

omfatta utmätning, förhandlingar om anstånd och betalningsanmaning med 

mera.
75

 

 

70 kap 1 § SFL anger att överlämningen till kronofogdemyndigheten för 

indrivning sker om skulden är minst 10 000 kronor, för de som lämnar 

skattedeklaration eller är godkända för F-skatt, om reglering inte har skett trots 
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betalningsuppmaning. Har de varit obetalda en längre tid sänks gränsen till 2 000 

kronor. För övriga skattebetalare, normalt privatpersoner, gäller den lägre gränsen 

2 000 kronor och Skatteverket måste ha uppmanat den betalningsskyldige att 

betala. Föreligger särskilda skäl står det i 70 kap 2 § SFL att Skatteverket dels kan 

lämna över en fordran, trots att dessa förutsättningar inte är uppfyllda, dels kan 

undvika överlämnandet. Av förarbeten framgår att särskilda skäl kan vara till 

exempel om det finns en ansökan om anstånd med betalning som inte har 

slutförts, att den försenade betalningen är en engångsföreteelse och görs i nära 

anslutning till avstämningsdagen eller att den betalningsskyldige satt i system att 

utnyttja beloppsgränserna för att få en kredit.
76

 Belopp som restförs påverkar inte 

saldot på kontot utan de står kvar, men hamnar i en egen kolumn.
77

  

 

Varje fordran som restförs hanteras som ett eget indrivningsärende och det 

överlämnade beloppet avser ingen specifik skatt eller avgift utan avser 

skattekontounderskottet.
78

 En skatte- eller avgiftsfordran som inte har betalats in 

till skattekontot preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår som den 

överlämnades för indrivning enligt 3 § lagen om preskription av skattefordringar 

m.m. (1982:188), SPL. I 10 § samma lag regleras att om en fordran har 

preskriberats går borgenären miste om möjligheten att vidta åtgärder för att få 

betalt. Detta gäller dock inte om fordringen har säkerställts före tidpunkten för 

preskriptionen. Ett negativt saldo på kontot under 2 000 kronor försvinner efter 

fem år om det inte skett någon transaktion utöver kostnadsränta under dessa år, 70 

kap 6 § SFL. 

 

Ett överskott på skattekontot kan inte överlåtas innan det är möjligt att betala ut 

det, vilket följer av 71 kap 2 § SFL. Detta hindrar dock inte att 

kronofogdemyndigheten kan utmäta överskottet, 71 kap 3 § SFL. Om överskottet 

har sin grund i beräkningen av den slutliga skatten måste kronofogdemyndigheten 

innan utmätningen kontrollera att de får ta överskottet i anspråk enligt lagen om 

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter (1985:146). Fordringar som 

staten har drivs in genom avräkning med stöd av 2 § samma lag. 

3.8 Avräkningsordning 

På skattekontot bokförs inbetalningar och andra tillgodoräknade belopp som 

krediteringar utan någon avräkningsordning, vilket betyder att det inte går att säga 

att en viss betalning ska avse en specifik skatte- eller avgiftsskuld utan kvittas mot 

den totala skulden.
79

 Detta val motiverades i förarbetena till systemet med att det 

var nödvändigt om målen med de administrativa förenklingarna fullständigt skulle 

kunna nås. Det är inte viktigt vilken skatt eller avgift som är betald, utan det som 

har betydelse är om det finns ett över- eller underskott på skattekontot, hur stort 

det är och hur länge det har funnits.
80

 Skattekontot saknar dock inte helt 

avräkningsordning. Det görs en skillnad mellan skatte- och avgiftsskulder som är 
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restförda respektive inte restförda och det finns vissa speciella avräkningsregler 

för de som är skyldiga att betala andras skatter och avgifter.
81

 

 

Huvudregeln i 62 kap 11 § SFL för rangordningen i avräkningssystemet på 

skattekontot är att inbetalda och tillgodoräknade summor först ska avräknas från 

betalarens sammanlagda skatte- och avgiftsskuld, som inte har överlämnats för 

indrivning. Därefter kan avräkningen mot skulder lämnade till 

kronofogdemyndigheten äga rum. Genom skatteförfarandelagen har denna 

bestämmelse lagstadgats, men Skatteverket har redan tidigare agerat på detta 

sätt.
82

 Om det vid något tillfälle behöver anges om en viss skatt eller avgift är 

betald, då det finns ett underskott på skattekontot, ska enligt 62 kap 15 § SFL 

genomförda inbetalningar fördelas proportionerligt (likafördelningsmetod) mellan 

de sammanlagda registrerade skatterna och avgifterna under avstämningsperioden. 

 

Det kan bli oönskade konsekvenser av att en inbetalning inte kan styras till att 

avse en viss skuld, vilket det följande visar. Innan ett skattekontounderskott 

restförs ska en betalningsuppmaning ha skickats ut, där det framgår att om inte 

skulden regleras kommer den att överlämnas till kronofogdemyndigheten. 

Betalningsuppmaningen avser underskottet och ingen specifik skatt eller avgift. 

När kontot stäms av nästa gång och det fortfarande finns ett negativt saldo som 

når upp till beloppsgränserna på 2 000 eller 10 000 kronor kommer det att 

restföras. Eftersom kontot innan avstämningen krediteras med eventuella 

inbetalningar och debiteras med eventuellt tillkomna förfallna skatter och avgifter 

samt räntor, kan det efter avstämningen fortfarande finnas ett underskott trots att 

kontohavaren har betalat summan i betalningsuppmaningen. Om underskottet är 

tillräckligt stort kan det betyda att det restförs. För att undvika detta måste dels det 

uppmanade beloppet och dels de som förfallit sedan föregående avstämning 

betalas. Maximalt kan enbart den summan som har angivits i 

betalningsuppmaningen överlämnas för indrivning.
83

 

3.9 Konkurs och företagsrekonstruktion 

En fysisk eller juridisk person som försätts i konkurs får inte, enligt 3 kap 1 § 

konkurslagen (1987:672), KonkL, förfoga över konkursboets tillgångar och får till 

exempel inte betala sina skulder.
84

 Efter konkursbeslutet utses en förvaltare till 

konkursboet, 2 kap 24 § KonkL. Om konkursförvaltaren fortsätter att driva 

konkursboets verksamhet särskiljs denna från konkursgäldenärens och 

konkursboet får ett eget organisationsnummer samt skattekonto. Även om 

konkursgäldenären inte får betala sina skulder kan inbetalningar komma in på 

dennes skattekonto från bland annat en tredje man som vill få konkursbeslutet 

upphävt, har företrädaransvar för skulder om gäldenären är ett bolag eller betalar 

ett borgensåtagande.  

 

Vid företagsrekonstruktioner behåller däremot gäldenären sitt 

organisationsnummer och skattekonto under hela processen.
85
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Företagsrekonstruktion beskrivs i 1 kap 1-2 §§ lagen om företagsrekonstruktion 

(1996:764), FrekL, som att en rekonstruktör undersöker om en näringsidkare med 

betalningssvårigheter kan driva vidare sin verksamhet och på vilket sätt detta kan 

ske. Under rekonstruktionen fortsätter näringsidkaren att bedriva verksamheten 

efter anvisningar från rekonstruktören och får inte utan dennes godkännande 

betala skulder uppkomna innan rekonstruktionsbeslutet, vilket framgår av 2 kap 

14-15 §§ FrekL. Även om inte skatte- och avgiftsskulder som uppstått före 

rekonstruktionsbeslutet betalas ska redovisningen av skatterna och avgifterna vara 

korrekta. Under rekonstruktionen ska skatter och avgifter redovisas och betalas 

som vanligt.
86

 När Skatteverket har informerats om en konkurs måste de 

kontrollera redovisningen av skatter och avgifter för konkursgäldenären, enligt 10 

kap 1 § SFF. Inbetalningar till gäldenärens skattekonto kontrolleras för hand av en 

handläggare vid en konkurs, men motsvarande gäller dock inte vid en 

företagsrekonstruktion.
87

 

3.10  Sammanfattning 

Ett skattekonto är en samlingsplats för nästan alla skatter och avgifter. Alla som 

ska betala en sådan skatt eller avgift ska ha ett skattekonto. Vid en konkurs får 

därför även konkursboet ett eget konto. Inbetalningar som görs till Skatteverket 

fördelas till skattekonton via identifikationsuppgifter, till exempel OCR-nummer, 

som anges i samband med betalningen. Det sker normalt maskinellt och 

Skatteverket kontrollerar bara inbetalningar om kontoinnehavaren är försatt i 

konkurs. Inbetalningar till skattekontot kan inte styras att avse en viss skatt eller 

avgift, därför kan den gå till att betala debiterade skatter, restförda skatter, andra 

skulder genom utmätning med mera. I första hand kvittas inbetalningar mot 

skulder som inte är restförda. Överskott på skattekontot kan normalt disponeras av 

kontohavaren, men det finns vissa hinder mot återbetalning, exempelvis om det 

finns beslutade men ännu ej förfallna skatte- eller avgiftsskulder eller om det finns 

restförda skulder att betala. Varje månad som det har registrerats fler transaktioner 

än ränta eller minst en gång per år görs en avstämning av kontot. Visar denna på 

ett överskott leder detta till att intäktsränta tillgodoräknas och vid underskott 

påförs kostnadsränta. Underskott som inte betalas trots betalningsuppmaning och 

som uppnår en viss beloppsnivå lämnas till kronofogdemyndigheten för 

indrivning vid nästa månadsavstämning. Det är därför viktigt för 

skattekontoinnehavaren att inbetalningar kommer in i rätt tid och bokförs på 

avsett skattekonto. Detta sker dock inte alltid, utan ibland bidrar misstag av 

inbetalaren vid betalningstillfället till att betalningen hamnar hos fel kontohavare. 

Lösningar för sådana misstagsinbetalningar kan finnas i civilrättsliga regler, vilket 

är ämnet för nästa kapitel.  
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4 Civilrättsliga regler 

I det följande kapitlet kommer jag att presentera de civilrättsliga reglerna om 

förklaringsmisstag i avtalslagen och principen condictio indebiti, som beskriver 

återgång av misstagsbetalningar. Vid tillämpningen av dessa är god tro viktigt 

och därför kommer den att behandlas nedan. Även obehörig vinst kommer att tas 

upp, då den ofta berörs i samband med condictio indebiti. 

4.1 Förklaringsmisstag enligt avtalslagen 

Det lagrum som är aktuellt för misstagsinbetalningar på grund av felaktiga 

identifikationsuppgifter är 32 § 1 st AvtL. Lagtexten lyder: 

”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat 

misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av 

viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg 

eller bort inse misstaget.” 

Detta betyder att den som har gjort ett fel i en rättshandling inte är bunden av detta 

om mottagaren är i ond tro, däremot gäller misstaget mot en godtroende part. De 

tre rekvisiten som ska vara uppfyllda för ogiltighet är att misstaget ska ha begåtts 

av den som har gjort betalningen, misstaget ska ha medfört att betalningen 

objektivt sett har fått ett annat innehåll än vad som var avsett samt mottagaren ska 

ha varit i ond tro om misstaget när denne har fått kännedom om betalningen, det 

vill säga har insett eller borde ha insett felet.
88

 

 

Bestämmelsen ovan är inte direkt tillämplig på misstagsinbetalningar till 

skattekonton och Skatteverkets eventuella återbetalningsskyldighet, utan den kan 

enbart användas analogt, eftersom avtalslagen reglerar förmögenhetsrätten som är 

en del av civilrätten.
89

 När en lag tillämpas analogt används den på en situation 

som inte uttryckligen står i lagtexten, det vill säga utanför det språkliga 

betydelseområdet. Detta görs för att den studerade situationen anses vara 

tillräckligt lik den som uttrycks direkt i lagstiftningen.
90

 

4.2 Condictio indebiti, god tro och obehörig vinst 

Den civilrättsliga principen om condictio indebiti har sitt ursprung i den romerska 

rätten. Om en person av misstag betalar ett belopp som denne inte var 

betalningsskyldig för kallas detta solutio indebiti. Rätten att i en sådan situation 

kräva tillbaka det felbetalda beloppet kallas condictio indebiti.
91

 Begreppet 

kommer från de latinska orden condi´ctio och inde´bitus, som betyder 

tillbakakrävande och det oförtjänta.
92

 Det finns ingen lagstiftning i Sverige där 

denna princip behandlas utan den har utvecklats genom rättspraxis. Det har även 

skrivits om den i doktrinen som bland annat domstolar har hänvisat till.
93
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För att en misstagsbetalning normalt ska återgå enligt condictio indebiti krävs att 

den har gjorts utan rättsgrund. Det ska vara en betalning av en skuld som inte 

fanns eller med ett för stort belopp och betalaren ska ha trott att denne var 

betalningsskyldig, trots att så inte var fallet.
94

 Mottagaren har därför inte rätt till 

det erhållna beloppet.
95

 Även omständigheter där en skuld betalas flera gånger 

omfattas.
96

 Missuppfattningen om att betalningsskyldighet förelåg ska, som 

utgångspunkt, finnas vid den tidpunkt som betalningen sker och omständigheter 

som sedan uppkommer ska inte påverka bedömningen vid avgörandet om det var 

en misstagsbetalning.
97

 Om en fordran har preskriberats och någon då betalar den 

går det inte att åberopa att en misstagsbetalning har skett och ska återbetalas enligt 

condictio indebiti. Då handlar det inte om ett misstag utan betalningen har gjorts 

med avsikt och har således en rättsgrund.
98

 

 

Det finns enligt Mårten Schultz två motstridiga inriktningar angående 

skyldigheten att återbetala det felaktiga beloppet. Omsättningsargumentet i form 

av trygghet i omsättningen, som motsätter sig möjligheten till återkrav, samt 

argumentet om obehörig vinst, som tvärtom stöder rätten till återbetalning.
99

 

 

Huvudregeln enligt condictio indebiti är att en misstagsbetalning ska återgå, 

oavsett om mottagaren var i god tro eller inte. I principens ursprung, den romerska 

rätten, var god tro en viktig del eftersom den begränsade det belopp, som var 

möjligt att kräva tillbaka, till den obehöriga vinsten mottagaren gjorde.
100

 God tro 

innebär att mottagaren av betalningen inte har insett eller borde ha insett att det 

handlade om ett misstag från inbetalarens sida. Uttrycket borde ha insett syftar på 

att det objektivt sett kan vara tillräckligt tydligt att det är ett misstag och då är 

mottagaren inte att anses som godtroende. Mottagaren ska ha tagit emot och 

använt eller på annat sätt inrättat sig efter det felaktiga beloppet, samtidigt som 

han har varit säker på att det tillhörde honom. God tro måste alltså finnas dels vid 

mottagandet och dels vid anpassningen.
101

 

 

Det finns flera undantag från denna huvudregel att ett felaktigt belopp ska återgå i 

sin helhet. Ett undantag är när motparten har förbrukat eller på annat sätt inrättat 

sig efter betalningen i god tro,
102

 till exempel när en arbetstagare har vidtagit 

åtgärder utifrån en felaktig löneutbetalning eller konsumerat den. I denna situation 

är det fokus på tryggheten i omsättningen, vilket betyder att mottagaren ska känna 

sig säker på att beloppet får behållas.
103

 Mottagaren kan vid 

återbetalningsskyldighet annars få en skuld till betalaren som kan vara svår att 

reglera.
104

 Ett andra undantag är att mottagaren får behålla beloppet om 

betalningen är en disposition av betalaren, det vill säga om denne frivilligt ville 
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betala oberoende av om någon skyldighet fanns.
105

 Andra faktorer kan också 

påverka bedömningen om återkrav, till exempel om den ena parten har varit mer 

vårdslös och inom vilken tid kravet framförs. Om betalaren har varit oförsiktig 

kan detta vara till nackdel och ju längre tid som har förflutit efter betalningen, 

desto mer har den betraktats som definitiv och det blir svårare att begära 

återbetalning.
106

 Det är således viktigt att den som begär att en betalning ska 

återgå inte har varit för passiv. Innan genomförd betalning ska en viss försiktighet 

ha beaktats för att om möjligt ha kunnat undvika en felaktighet. 

Betalningsmottagarens vårdslöshet kan också påverka om oförsiktigheten har 

medfört att denne har försummat att notera misstaget. Dessutom ska mottagaren 

informeras så fort betalaren inser sitt misstag.
107

  

 

I rättsfallen från Högsta domstolen under de senaste hundra åren, där condictio 

indebiti har behandlats, har det endast i ett fåtal fall medfört att en godtroende 

mottagare av en felaktig betalning har varit skyldig att betala tillbaka. De flesta 

mottagarna har då varit offentligrättsliga organ.
108

 Westerberg menar att det är 

skillnad om betalningsmottagaren är en arbetstagare eller en offentlig 

organisation. Omsättningsintresset är mindre eller obefintligt om staten eller en 

kommun tar emot en skatt eller avgift, men viktigare när en löntagare har fått en 

för hög löneutbetalning.
109

 Samma resonemang som för staten, gäller för 

kapitalstarka juridiska personer. Dessa personer drabbas inte ekonomiskt lika 

hårt.
110

  

 

Betalning till fel skattekonto hör inte till det som traditionellt brukar innefattas i 

condictio indebiti i form av att någon har trott sig vara betalningsskyldig och 

betalat en skuld som inte fanns eller med ett för stort belopp. Istället är det någon 

som har varit skyldig att betala ett bestämt belopp, men av misstag angivit fel 

identifikationsuppgifter så att beloppet har hamnat på en annan persons 

skattekonto än det avsedda.
111

 Traditionell condictio indebiti kan korrigeras i 

skattekontosystemet utan några problem.
112

 Högsta domstolen har dock i NJA 

2011 s 739 konstaterat att condictio indebiti även kan tillämpas vid 

misstagsinbetalning till ett skattekonto. 

4.2.1 Obehörig vinst 

Till condictio indebiti brukar också principen om obehörig vinst kopplas. Med 

obehörig vinst avses att när en förmögenhetsöverföring sker av misstag så gör 

mottagaren en oförtjänt vinst, som annars inte skulle ha uppstått och överföringen 

kan därför tas tillbaka eller behöva ersättas.
113

 Obehörig vinst är en av de 

allmänna rättsprinciperna inom den svenska civilrätten, men det finns inte någon 

allmän regel om den i lagstiftningen utan bara för några specialområden.
114
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Schultz nämner fyra olika delar som ingår i obehörig vinst-principens möjligheter 

till ersättningskrav. Dessa är att någon ska ha fått en vinst, vinsten är obehörig, 

vinsten görs på bekostnad av någon annan men behöver nödvändigtvis inte betyda 

en förlust samt vinstmottagaren inte kan åberopa någon ansvarfrihetsgrund.
115

 

Obehörig vinst ses som en självständig rättsprincip, men hur den ska uppfattas är 

oklart i svensk rätt.
116

 Ersättningen som mottagaren kan bli skyldig att betala ska 

enligt denna princip enbart uppgå till den vinst som denne har gjort. Det finns 

dock inget entydigt sätt att beräkna ersättningen på.
117

 När det gäller återkrav med 

stöd av condictio indebiti i Sverige har inte återbetalningen begränsats till 

mottagarens obehöriga vinst, utan det felaktiga beloppet ska återgå och inget 

skadestånd ska tas ut.
118

 

4.3 Avtalslagen eller condictio indebiti 

Vid en prövning av en misstagsbetalning när reglerna om condictio indebiti 

övervägs är det första steget att utreda om betalningsmottagaren hade rätt till 

beloppet, det vill säga om en rättsgrund finns eller inte. Om det visar sig att det 

inte finns någon rättsgrund blir nästa steg att undersöka om det finns några 

bestämda regler, i till exempel lagtext eller kollektivavtal, som anger hur 

återbetalning ska göras i det aktuella fallet. Här kan nämnas avtalslagens 

ogiltighetsgrunder som kan leda till att en återgång ska ske.
119

 

 

Vilken av avtalslagen eller condictio indebiti som ska prövas först i en domstol på 

en misstagsbetalning påverkas av hur parterna för sin talan. Condictio indebiti kan 

anses vara en specialregel som ska gå före avtalslagen, men den kan också anses 

vara tillämplig bara när andra regler inte ger någon lösning.
120

 Oftast är det den 

goda tron som avgör en fråga oavsett vilken regel som tillämpas och rättsföljden 

är densamma, inga skadestånd och misstagsbeloppet ska återbetalas.
121

 I NJA 

2011 s 739 om misstagsinbetalning till skattekonto hade som grund för att 

Skatteverket skulle vara återbetalningsskyldigt anförts tre punkter. Den första var 

att inbetalningen var ett misstag som skulle återbetalas enligt principen om 

condictio indebiti. Den andra var att om Skatteverket inte betalade tillbaka hela 

summan skulle verket göra en obehörig vinst. I tredje hand hade anförts att ett 

förklaringsmisstag hade begåtts som Skatteverket inte var i god tro om. I målet 

prövade Högsta domstolen i första hand återbetalningsmöjligheten via condictio 

indebiti och eftersom det resulterade i att återbetalning kunde ske prövades aldrig 

de andra grunderna. 

4.4 Sammanfattning 

Sammantaget är huvudregeln enligt condictio indebiti att en misstagsbetalning 

helt ska återgå, men god tro hos mottagaren som har inrättat sig efter betalningen, 

vilka parterna är och om de agerat vårdslöst, tidsrymden samt om betalningen kan 
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ses som en disposition påverkar denna och kan ge ett annat utfall. Om den mer 

oklara principen om obehörig vinst istället åberopas uppgår den ersättning som 

ska återgå till den vinst som mottagaren har gjort på bekostnad av felbetalaren. 

Det skulle också vara möjligt att se en misstagsinbetalning, där fel 

referensnummer anges, som ett förklaringsmisstag. Huruvida avtalslagen eller 

condictio indebiti ska tillämpas på en misstagsbetalning påverkas av parternas 

yrkanden i det enskilda målet. Här är således en speciell och intressant situation i 

svensk rätt, då en princip kan gå före lag. Det är också intressant att dessa 

civilrättsliga regler kan användas inom skatterätten. Hur tillämpningen på 

skatterättsliga problem sker blir ämnet för kommande kapitel. 
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5 Misstagsinbetalning till skattekonto 

I detta kapitel kommer jag att beskriva olika faktorer som påverkar om en 

misstagsinbetalning kan återgå. Dessa är bland annat att det verkligen är en 

misstagsinbetalning, vilka inbetalaren och mottagaren är samt hur de har agerat. 

Vidare behandlas konsekvenserna av en återbetalning respektive ej återbetalning 

och vilka domstolar som prövar återkrav av misstagsinbetalningar till 

skattekonton. 

5.1 Inledning 

Det finns inga bestämmelser, varken i lagtext eller förordning, som anger hur 

misstagsinbetalningar till skattekonton ska hanteras. Vidare behandlas inte frågan 

i förarbetena och utredningarna, i form av propositioner och statens offentliga 

utredningar, till den nuvarande lagstiftningen skatteförfarandelagen eller den 

tidigare gällande skattebetalningslagen. 

 

Det finns ett flertal motioner till riksdagen där det har framförts krav på en 

översyn av regelverket kring misstagsinbetalningar, för att stärka rättssäkerheten 

för medborgarna. Skatteutskottet och riksdagen har i samtliga fall avslagit dem 

med olika motiveringar. En förklaring var att de ville avvakta avgöranden från 

allmänna domstolar som behandlade problemet (målet som gick ända till Högsta 

domstolen, NJA 2011 s 739). En annan var att de hänvisade till att regeringen 

redan borde ha uppmärksammat problemet och utgick ifrån att det skulle 

behandlas i utredningen till den nya skatteförfarandelagen, vilket dock inte 

skedde. Den senaste motionen
122

 avslogs, eftersom riksdagen ansåg att problemet 

var löst genom rättsfallet NJA 2011 s 739 och att Skatteverket hade rättat sig efter 

denna dom.
123

 

 

Det enda prejudikatet som finns som behandlar just misstagsinbetalningar till 

skattekonto är NJA 2011 s 739. Domen var enhällig och tingsrätt, hovrätt och 

Högsta domstolen meddelade likadana domslut. Förutsättningarna i målet var att 

bokföringsbyrån Registreringstjänst E.O. Aktiebolag (Registreringstjänst) genom 

ägaren E.O. hade fullmakt att bokföra, deklarera och betala skatten åt två olika 

bolag, Repro Consult Jansson och de Mander Aktiebolag (Repro) samt Venditia 

Utbildning & Projektledning AB (Venditia). Repro fick betalningssvårigheter 

2008 och inledde en företagsrekonstruktion i maj samma år, som förlängdes i 

augusti. Skatteverket informerades om detta samt att den momsfordran verket 

hade var oprioriterad och att det inte skulle bli någon utdelning vid en eventuell 

konkurs. 

 

I augusti 2008 fyllde E.O. i skattedeklarationerna och betalade skatten till 

Skatteverket för Repros och Venditias räkning. Inbetalningarna gjordes via 

Internet, men av misstag använde Registreringstjänst Repros referensnummer för 

båda betalningarna. Detta medförde att Repros skattekonto maskinellt 

krediterades den 18 augusti med dels bolagets skatt, dels Venditias skatt. Repro 
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hade sedan juli restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten, vilket vid 

månadsavstämningen på skattekontot innebar att ett delbelopp av betalningen gick 

till att betala skatten i deklarationen och ett annat överfördes till 

kronofogdemyndigheten och kvittades mot skatteskulderna där. Efter dessa 

transaktioner fanns ett överskott kvar på skattekontot medan det fanns ett 

underskott hos Venditia. När Venditia erhöll kontoutdraget kontaktade de E.O. 

som förstod att fel organisationsnummer hade angivits vid betalningen, varpå 

både Skatteverket och Repros rekonstruktör meddelades direkt. Den 17 september 

begärde Venditia rättelse av misstaget hos Skatteverket. Skatteverket överförde då 

endast den del av felinbetalningen som fanns kvar som ett överskott på Repros 

skattekonto, vilket motiverades med 55 § SBF
124

. Venditia krävde därför 

Registreringstjänst på det resterande beloppet som inte Skatteverket betalade ut, 

vilket också betalades genom att Registreringstjänst tog ett lån. Registreringstjänst 

väckte därefter talan vid allmän domstol och yrkade på att få tillbaka den ej 

återbetalade delen av misstagsinbetalningen från Skatteverket. Den 12 november 

2008 ansökte Repro om en konkurs. I samband med Repros konkurs togs även 

skatteskulden, som felaktigt blivit betald genom misstagsinbetalningen, upp som 

en av Repros skulder. Skatteverket förlorade målet och blev återbetalningsskyldigt 

med stöd av condictio indebiti. 

 

Rättsläget förändrades genom domen i ovannämnda mål. Morgell anför att domen 

har givit större utrymme för att få en misstagsinbetalning till ett skattekonto att 

återgå.
125

 Tidigare var Skatteverkets inställning till misstagsinbetalningar att 

verket enbart var återbetalningsskyldigt i situationer där det på mottagarkontot 

fanns ett överskott, som var återbetalningsbart, och kontohavaren godkände 

överföringen, med undantag om mottagaren var i konkurs då möjligheterna till 

återbetalning var större.
126

 

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2 är huvudregeln vid condictio indebiti att en 

återbetalning ska kunna ske, men eftersom det finns en intressekonflikt mellan 

betalare och mottagare måste en avvägning göras för vilket intresse som anses gå 

före. Jag kommer i det följande att gå igenom olika faktorer som kan påverka 

återbetalning med stöd av condictio indebiti, men även avtalslagen i avsnittet om 

god tro 5.4.1. Texten bygger huvudsakligen på de rättsfall, det ställningstagande 

från Skatteverket och den doktrin som finns om misstagsinbetalning till 

skattekonto samt även avgöranden från Högsta domstolen där tillämpningen av 

condictio indebiti har aktualiserats.  

5.2 Är det en misstagsinbetalning? 

Högsta domstolen uttalade i NJA 2011 s 739: 

”Huruvida en felaktig betalning har skett på grund av villfarelse eller ren 

felskrivning eller om en felaktig betalning har gjorts i samband med 

betalningsuppdrag eller betalningsförmedling är av underordnad betydelse. 

Avgörande är i stället om betalningen har skett utan rättsgrund och att 

betalningen inte utgör en disposition” 

                                                 
124

 Se avsnitt 3.5. 
125

 Morgell, SN 2012, s. 68. 
126

 Skatteverket, Handledning för skattebetalning 2010, avsnitt 18.14, s. 589-590. 



29 

 

Det viktiga vid bedömningen om condictio indebiti kan tillämpas är alltså att 

betalningen saknade rättslig grund och inte är en frivillig förmögenhetsöverföring, 

vilket också framgick i NJA 1994 s 177. I rättsfallet NJA 2011 s 739 hade 

bokföringsbyrån betalat för ett annat företags räkning av misstag till ett tredje 

företags skattekonto, vilket medförde att rättsgrund saknades. Betalningar av 

misstag är utan rättsgrund. 

 

Skatteverket skriver i sitt ställningstagande att verket inte kan kontrollera att rätt 

identifikationsuppgifter anges vid en betalning, utan ansvaret ligger hos 

inbetalaren att göra rätt. En förutsättning för återbetalning av en felaktig 

inbetalning till ett skattekonto är att det otvivelaktigt är en misstagsinbetalning, 

som har fått andra konsekvenser än inbetalaren hade som avsikt, och att det inte är 

någon medvetet felaktig transaktion. Skatteverket betonar att bevisbördan för att 

det är ett misstag ligger hos inbetalaren.
127

 Bevisbörda innebär ”dels vad som 

behöver vara fastställt för att ett yrkande skall kunna bifallas, dels vem som bär 

ansvaret för att så blir fallet”
128

. Om inte bevisningen för ett visst förhållande 

uppnår tillräcklig styrka kan inte en domstol lägga detta till grund för en prövning 

och den part som har ansvaret, för att visa förhållandet, får bära nackdelen av att 

bevisningen inte är tillräckligt stark.
129

 Vid bedömningen om det är en 

misstagsinbetalning ska Skatteverket värdera de specifika omständigheterna i 

varje enskilt fall och utgå ifrån de underlag som inbetalaren åberopar. Bland annat 

ska hänsyn tas till om inbetalaren kan visa att han har gjort betalningen och vad 

som har varit fel samt om mottagaren inte har en välgrundad förklaring till att 

inbetalningen verkligen är korrekt. Jämfört med vad som gällde tidigare är inte en 

återbetalning omöjlig om mottagaren inte godkänner den, utan numera är 

anledningen till invändningen eller att mottagaren är okontaktbar bara en av flera 

omständigheter som ska beaktas i bedömningen.
130

 

 

Morgell undrar hur Skatteverket ska kunna veta att det är en misstagsinbetalning 

om mottagaren inte godkänner en återgång. En mottagare kan exempelvis påstå att 

inbetalningen har gjorts för dennes räkning och med dennes pengar. Denna 

oenighet mellan inbetalare och mottagare ska, enligt Morgell, lösas av allmän 

domstol och inte av Skatteverket.
131

 Kristoffersson och Persson menar dock att det 

finns många sätt att bevisa att det handlar om en misstagsinbetalning.
132

 Detta 

syns även i Skatteverkets uppfattning i föregående stycke om att flera olika 

faktorer ska vägas in i bedömningen. 

5.3 Inbetalaren 

Vid en misstagsinbetalning har inbetalaren ett intresse av att få sitt misstag rättat, 

eftersom han hade avsett en annan följd av betalningen. Mottagaren får annars ett 
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belopp som denne inte har rätt till och gör en vinst på inbetalarens bekostnad.
133

 

Inbetalarens intresse påverkas dock av några viktiga faktorer. 

5.3.1 Tid för återkrav 

Inbetalarens passivitet påverkar möjligheten att kräva tillbaka en 

misstagsbetalning med stöd av condictio indebiti.
134

 Högsta domstolen yttrade i 

domskälen till NJA 2011 s 739: 

”Mot bakgrund av det anförda, och eftersom Registreringstjänst [inbetalaren] 

kort tid efter avstämningen påpekade misstaget, är Skatteverket skyldigt att 

återbetala den felaktigt gjorda betalningen.” (min markering) 

Om det tar lång tid innan betalaren kräver återgång har mottagaren större 

anledning till att utgå ifrån att den är definitiv.
135

 Rätten till återkrav på grund av 

misstag måste utnyttjas inom skälig tid efter att betalaren har uppmärksammat 

eller borde ha uppmärksammat felet. Tiden är kortare för en näringsidkare än en 

privatperson.
136

 Utvecklingen mot ett ökat konsumentskydd i lagstiftning och 

domstolspraxis har medfört att inte lika höga krav kan ställas på konsumenter som 

på näringsidkare när det gäller omdöme och agerande.
137

 

 

I NJA 2001 s 353 meddelades ett återkrav nio månader efter misstagsbetalningen, 

men under denna tid hade det mottagande företaget både avslutat ett räkenskapsår 

med årsredovisning samt bytt ägare. Dessutom var beloppet av betydelse för 

mottagaren, vilket sammanlagt medförde att företaget ansågs ha inrättat sig efter 

betalningen och var inte återbetalningsskyldigt. I ett äldre rättsfall NJA 1989 s 

224 hade en konsument varit passiv i två och ett halvt år innan återkravet 

framfördes, men det ansågs ändå inte vara oskäligt lång tid. Anledningen var att 

betalaren inte hade förstått att det gick att föra en process och få tillbaka det 

felbetalda beloppet förrän efter ett avgörande i ett annat mål från en tingsrätt. 

Efter tingsrättens dom dröjde det endast en månad innan återbetalningen yrkades. 

Eventuellt hade bedömningen blivit en annan om det hade varit en näringsidkare 

som hade gjort betalningen. Två skiljaktiga domare i Högsta domstolen ansåg 

dock att det inte var skälig tid och en av dem uttryckte ”att skälig tid under inga 

omständigheter kan innefatta tillnärmelsevis så lång tid som det är fråga om i 

detta mål”
138

. I NJA 2005 s 142 ansågs återkravet ha framförts inom skälig tid, 

eftersom betalaren meddelade detta så fort denne hade insett att fel belopp hade 

betalats. De nämnda rättsfallen tyder på att omständigheterna i ett enskilt fall 

avgör vad som är skälig tid.  

 

Även Skatteverket lägger vikt vid tidsaspekten. Verket anger att ytterligare en 

förutsättning för återbetalning är att inbetalaren har framfört misstaget till 

Skatteverket utan att vänta omotiverat lång tid efter avstämningen av skattekontot 
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och efter att inbetalaren har tagit del av kontoutdraget, som visar att betalningen 

aldrig bokförts på kontot.
139

 

 

Morgell anger tre olika anledningar till att en misstagsinbetalning ska åberopas så 

fort en inbetalare har insett att det har blivit fel. Det första skälet är att mottagaren 

av beloppet kan ha inrättat sig efter betalningen i god tro. Det andra är att ju 

närmare betalningstillfället det är, desto enklare är möjligheten att undersöka om 

det verkligen var ett misstag. För det tredje hindrar den korta tiden att någon 

oriktigt hävdar ett misstag under en längre period tillbaka, vilket skulle kunna ske 

i bland annat en familj där en av makarna har haft hand om alla 

skattebetalningarna till bådas skattekonton och sedan efter att den andre maken 

har gått i konkurs hävdar att inbetalningarna till denne har gjorts av misstag.
140

  

 

Om en felbetalare har rätt att kräva tillbaka misstagsbeloppet får denne en fordran 

gentemot mottagaren. Preskriptionstiden för fordringar som staten har rätt till är 

som huvudregel utgången av det femte kalenderåret efter att de förföll till 

betalning, vilket följer av 1 och 3 §§ SPL. Andra fordringars preskriptionstid 

regleras vanligen genom preskriptionslagen (1981:130), PreskrL. I denna lags 2 § 

är huvudregeln istället tio år efter att fordringen uppstod. Preskriptionen kan 

avbrytas genom till exempel att gäldenären betalar eller får ett skriftligt krav eller 

om borgenären åberopar fordringen i domstol. Detta innebär att en ny 

preskriptionstid på tio år börjar löpa vid varje sådant avbrott, 5-7 §§ PreskrL. Om 

en fordran har preskriberats kan inte borgenären kräva den enligt 8 § PreskrL. 

 

Preskriptionsbestämmelserna ger en bortre gräns på tio år från att fordringen 

uppstod, för när en misstagsbetalare måste framställa sitt återbetalningskrav. Av 

NJA 2005 s 142 torde tiden räknas från den tidpunkt som inbetalaren insett att det 

var en felbetalning, men av den icke samstämmiga domen i NJA 1989 s 224 kan 

istället insikten att det felbetalda kan återkrävas anses vara avgörande momentet. I 

det sistnämnda fallet var inbetalaren konsument och det ställs då inte lika höga, 

krav som om det hade varit en näringsidkare. I enlighet med NJA 2011 s 739 

skulle avstämningstidpunkten för skattekontot vara avgörande. Det har tolkats av 

Skatteverket som att det inte får dröja för lång tid efter att betalaren mottagit 

kontoutdraget, som visar felet, och således kan det tänkas att preskriptionstiden 

ska räknas från denna dag. 

5.3.2 Oaktsamhet och överblicks- respektive bedömningsmöjlighet 

I NJA 2011 s 739 och NJA 2005 s 142 uttalade Högsta domstolen att oaktsamhet 

hos betalaren i samband med betalningen kan påverka bedömningen om 

möjligheterna till återbetalning, men inte i något av målen förefaller det vara en 

faktor som beaktades i det slutliga avgörandet. Det är därför svårt att avgöra 

vilken betydelse vårdslösheten har vid misstagsinbetalningar till skattekonton när 

condictio indebiti tillämpas. Det är viktigt vilka parterna är, eftersom de kan ha 

olika förutsättningar när det gäller möjligheten att överblicka och bedöma de 
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omständigheter som har påverkat betalningen.
141

 Exempelvis i NJA 1999 s 575 

ansågs en betalningsförmedlande bank ha störst möjlighet att överblicka de 

förhållanden som inverkade på betalningen från ett bolag till ett annat. Detta blev 

till bankens nackdel tillsammans med att banken hade varit utsatt för ett bedrägeri 

och då brustit i sin kontroll, vilket hör samman med oaktsamheten. Banken kunde 

då inte kräva att betalningen till det mottagande bolag skulle återgå med stöd av 

condictio indebiti. Även i NJA 1994 s 177 ansåg domstolen att en bank hade bäst 

förutsättningar att överblicka förhållandena bakom en utbetalning på grund av ett 

missuppfattat betalningsuppdrag. 

5.3.3 Betalningsuppdrag och betalningsförmedling 

Enligt Högsta domstolen (NJA 2011 s 739) är det av underordnad betydelse om 

misstagsinbetalningen har gjorts genom en betalningsförmedlare eller via ett 

betalningsuppdrag, som jag nämnde i citatet i avsnitt 5.2. I rättsfallet var det en 

bokföringsbyrå som hade ett betalningsuppdrag. 

 

Kammarrätten i Stockholm avgjorde ett mål några månader före detta beslut. 

Förutsättningarna där var att Alenio AB hade anlitat en redovisningskonsult för att 

göra skattedeklarationer och inbetalningar till Skatteverket. När 

redovisningskonsulten hade förberett deklarationen hade Alenio godkänt denna, 

men innan konsulten skickade in till Skatteverket hade hon gjort egna ändringar. 

Det blev då en differens mellan deklarationen och det belopp som 

betalningsuppdraget för Alenio avsåg. Konsulten manipulerade referensnumren 

och gjorde inbetalningar via Internet till andra företags skattekonton med 

skatteskulder. Kontoutdragen som Skatteverket skickade ut förfalskades av 

redovisningskonsulten, varpå Alenio inte noterade förskingringen. 

Redovisningskonsulten dömdes senare för bedrägeri. Alenio yrkade att 

Skatteverket skulle kreditera deras skattekonto med det förskingrade beloppet. 

Både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog Alenios yrkande. Eftersom 

inbetalningar kan göras av andra än kontoinnehavaren och redovisningskonsultens 

inbetalningar hade tillräckliga identifikationsuppgifter för att kunna fördelas till 

olika skattekonton, ansåg förvaltningsrätten att Skatteverket inte haft anledning att 

kontrollera inbetalningarna. Rätten ansåg därför att Skatteverkets beslut om att 

inte tillgodoräkna Alenio det yrkade beloppet skulle stå fast. Kammarrätten gjorde 

ingen annan bedömning än förvaltningsrätten.
142

 

 

Likheten mellan kammarrättsfallet och NJA 2011 s 739 är att en person med ett 

betalningsuppdrag har förmedlat skattebetalningen för klientens räkning. 

Situationen var dock annorlunda i kammarrätten på det sättet att det inte har skett 

en betalning av misstag, eftersom fel uppgifter medvetet hade angivits vid 

betalningen. 

 

NJA 1999 s 575 behandlade också ett bedrägeri och betalningsförmedling. Där 

var det dock banken som betalningsförmedlare som hade blivit utsatt för ett 

bedrägeri utav uppdragsgivaren och ville kräva betalningen åter från det 

mottagande företaget. Högsta domstolen konstaterade att återbetalning, enligt 
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condictio indebiti, inte kunde ske i detta fall på grund av oaktsamhet och att 

banken hade bättre överblick över betalningsförhållandena än mottagaren.
143

 

5.4 Betalningsmottagaren  

Möjligheten till återbetalning enligt condictio indebiti påverkas av 

betalningsmottagarens intresse av att kunna lita på att en betalning ska få behållas. 

Förhållandena i samband med betalningen kan påverka detta intresse. Hur 

betalningsmottagaren har uppfattat eller haft skäl att uppfatta misstagsbetalningen 

är därför viktigt.
144

 I bedömningen i målet NJA 2001 s 353 inverkade att 

betalningen hade betydelse för mottagaren. Omsättningsintresset motiverar att en 

godtroende mottagare ska undgå återbetalningsskyldighet.
145

 

5.4.1 Inrättande i god tro 

Om 32 § 1 st AvtL tillämpas på en misstagsinbetalning skulle 

betalningsmottagarens goda tro avgöra om kravet på återbetalning skulle kunna 

uppfyllas. God tro medför ingen återbetalning. Det finns inget rättsfall där 

rättsväsendet har prövat tillämpningen av avtalslagen på en misstagsinbetalning 

till ett skattekonto. Det avgörande rekvisitet som ska uppfyllas för en 

återbetalning torde dock vara den onda tron hos betalningsmottagaren, det vill 

säga att denne har insett eller borde ha insett att det har skett ett misstag. De andra 

är vanligen uppfyllda, då det är betalaren som har skrivit fel 

identifikationsuppgifter och därmed gjort felet. Detta har medfört att innehållet, 

objektivt sett, har blivit ett annat än avsett, eftersom det står en annan fysisk eller 

juridisk persons uppgifter istället. 

 

Ett viktigt undantag från återbetalningsskyldigheten med stöd av condictio 

indebiti är, liksom för avtalslagen, om mottagaren av en misstagsbetalning har 

varit i god tro och använt eller på annat sätt inrättat sig efter betalningen.
146

 En 

godtroende mottagare av en betalning ska få behålla beloppet, på grund av att 

denne kan få svårt att betala skulden som oavsiktligt blir till felbetalaren och 

mottagaren har ett intresse av trygghet i omsättningen.
147

 I NJA 2001 s 353 hade 

ett bolag betalat ett för stort belopp till ett annat bolag. Mottagaren hade inga 

möjligheter att själv beräkna hur stort beloppet egentligen skulle ha varit och 

domstolen ansåg därför inte att ond tro förelåg. I NJA 2011 s 739 fann Högsta 

domstolen: 

”Den avstämning av skattekonton som sker enligt skattebetalningslagen 

(1997:483) kan i allmänhet inte anses innebära att Skatteverket därigenom i 

god tro inrättar sig efter en felaktig betalning. Återbetalningsskyldigheten har 

därmed inte upphört vid avstämningstidpunkten, oavsett vilken bedömning 

som kan göras i frågan om Skatteverket var i god tro vid tidpunkten för den 

felaktiga betalningen.” (min kursivering) 
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God tro måste finnas dels vid mottagandet och dels vid anpassningen till 

betalningen, som jag har skrivit om i avsnitt 4.2. Detta överensstämmer med 

citatet eftersom avstämningen kan ses som en anpassning. 

  

Danielsson skrev i en artikel om att Högsta domstolen i två rättsfall
148

 om 

condictio indebiti på 1990-talet hade förändrat praxis. Dessa kunde tolkas som att 

domstolen inte längre krävde att den felaktiga betalningsmottagaren, som var i 

god tro, hade inrättat sig för att inte bli återbetalningsskyldig.
149

 Men i och med 

NJA 2011 s 739 har denna tvekan helt försvunnit och ett inrättande krävs för att 

en misstagsbetalning ska bli bestående.
150

 Danielsson menar att staten som 

betalningsmottagare nästan aldrig i god tro kan inrätta sig efter en 

misstagsinbetalning. Eventuellt skulle annat kunna gälla om kravet på 

återbetalning kommer efter lång tid.
151

 För mer om tidsaspekten se avsnitt 5.3.1. 

 

Mellqvist ansåg att det inte går att använda sig av ond och god tro på traditionellt 

sätt vid inbetalningar till skattekonton, eftersom de mottas maskinellt utan någon 

människas inblandning. Han kommenterade Högsta domstolens uttalande i NJA 

2011 s 739, om att en skattekontoavstämning i allmänhet inte betyder att 

Skatteverket i god tro inrättar sig efter en inbetalning, med att säga att detta var ett 

sätt för domstolen att gardera sig mot eventuella situationer med andra 

förutsättningar, som öppnar upp för en annan bedömning. Det finns väldigt små 

möjligheter för staten att kunna inrätta sig efter en betalning så att en återbetalning 

inte ska kunna göras.
152

 

 

Skatteverket har tolkat yttrandet i citatet från NJA 2011 s 739, tidigare i avsnittet, 

som att verket normalt inte i god tro kan inrätta sig efter ett inbetalt belopp vid en 

avstämning av skattekontot, när beloppet finns kvar som ett överskott på kontot 

eller när verket tillgodoräknar sig betalningen genom att reglera förfallna eller 

restförda skatteskulder. Situationen blir annorlunda om betalningen efter 

kontoavstämningen har använts utanför Skatteverket innan inbetalaren meddelar 

misstaget. Skatteverket anger att inbetalningen delvis eller helt kan ha betalats ut 

till kontohavaren eller till en annan myndighet, vilket innefattar bland annat när en 

överföring till kronofogdemyndigheten har genomförts för att reglera andra 

skulder än skatteskulder eller för att avräknas mot skulder till andra statliga 

myndigheter. Då disponerar inte Skatteverket över beloppet längre och är inte 

återbetalningsskyldigt för denna del. Om återbetalningsskyldigheten även skulle 

omfatta belopp Skatteverket inte bestämmer över, får verket en fordran på 

kontoinnehavaren som skulle vara svår att få betalt för.
153

 Morgell anser också att 

Skatteverkets återbetalningsskyldighet kan inskränkas på detta sätt. I sådana 

situationer får felinbetalaren kräva mottagaren och inte Skatteverket på beloppet, 

eftersom verket har inrättat sig efter betalningen i god tro.
154
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Kristoffersson och Persson menar, precis som Mellqvist och Danielsson, att det är 

svårt för Skatteverket att hävda att verket i god tro har inrättat sig efter en 

inbetalning. De anser att Skatteverkets tolkning av rättsläget inte är helt korrekt, 

då myndigheten har gjort en vidare tolkning av när återbetalning inte kan krävas 

än vad Högsta domstolens dom NJA 2011 s 739 ger möjlighet till. En inbetalare 

begår ett misstag så att ett belopp hamnar på fel skattekonto, men även 

Skatteverket gör ett fel om de betalar ut innestående medel till kontoinnehavaren 

till det felaktiga skattekontot. Detta ska inte inbetalaren behöva stå för uttrycker 

Kristoffersson och Persson. De anser att Skatteverket ska vara 

återbetalningsskyldigt även i situationer där det felinbetalda beloppet har utmätts 

av kronofogdemyndigheten till andra skulder än skatteskulder eller avräknats mot 

skulder till andra statliga organ. Annars kan de fordringsägare som får del av 

beloppet gynnas på bekostnad av inbetalaren.
155

 Morgell ifrågasätter 

Kristoffersson och Perssons resonemang om att Skatteverket gör ett misstag när 

de betalar ut det felaktiga beloppet till mottagaren. Han anser att det inte kan vara 

fel att betala ut ett överskott på ett skattekonto till kontoinnehavaren. Den enda 

som har gjort fel är inbetalaren och om detta inte kan korrigeras borde inbetalaren 

och inte staten få stå för det.
156

 

 

Som framgått av avsnitt 3.9 måste inbetalningar till ett skattekonto, vars 

innehavare befinner sig i konkurs, kontrolleras manuellt. Det borde således vara 

svårare för Skatteverket att hävda god tro och inrätta sig efter en sådan betalning. 

Likadant kan dock inte antas gälla vid en företagsrekonstruktion, eftersom då 

kontrolleras inte inbetalningarna. 

5.4.2 Inget godkännande och skattekontoöverskott 

Av skatteförfarandelagen framgår att återbetalning från ett skattekonto vid en 

avstämning, som visar ett överskott, kan göras om bland annat kontohavaren 

begär det och om överskottet inte ska täcka skatteskulder.
157

 Denna lag, liksom 

tidigare skattebetalningslagen, reglerar således enbart återbetalning till 

kontohavaren. Frågan om godkännande vid en återbetalning till någon annan än 

kontohavaren, på grund av en misstagsinbetalning, aktualiserades dock i en 

kammarrättsdom. 

 

Kammarrätten i Stockholm avgjorde ett mål om misstagsinbetalning till 

skattekonto i juni 2010. Där hade Luft & Vatten Ingenjörsbyrå i Västerås AB 

(Luft & Vatten) vid två på varandra följande månader 2004, betalat in skatt till 

Skatteverket, men skrivit fel OCR-nummer och därför hade inbetalningarna 

tillgodoräknats fel skattekonto. Luft & Vatten ville således att 

misstagsinbetalningarna skulle tillgodoräknas på deras skattekonto, vilket 

Skatteverket motsatte sig. I förvaltningsrättens (dåvarande länsrätten) dom angavs 

att det saknades lagreglering på området när en misstagsinbetalning sker till en 

annan person. Därefter skrev rätten att det var inbetalarens ansvar att se till att rätt 

uppgifter lämnades i samband med betalningen och jämförde med Skatteverkets 

handledning
158

. Skatteverket kunde bara föra över betalningen till inbetalarens 
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skattekonto om den felaktiga mottagaren tillät detta, vilket denne inte hade gjort 

trots begäran från Skatteverket. Med detta som grund dömde förvaltningsrätten 

mot Luft & Vatten och återbetalning kunde inte göras. Kammarrätten gjorde ingen 

annan bedömning. I förvaltningsrätten var en av fyra nämndemän skiljaktig och 

ansåg att Luft & Vatten skulle tillgodoräknas den felinbetalda skatten. 

Anledningen till denna åsikt var att det inte fanns lagstöd i skattebetalningslagen 

för Skatteverkets agerande. Det fanns inte i lagen något om att rätt OCR-nummer 

skulle anges utan det enda som stod var att inbetalningen skulle göras till det 

särskilda kontot hos Skatteverket, vilket också hade skett. Inbetalningar till det 

särskilda kontot skulle enligt lagtexten tillgodoräknas inbetalarens skattekonto. 

Lagen gav inte stöd till Skatteverkets uppfattning att den felaktiga mottagaren var 

tvungen att ge sin tillåtelse, för att en omföring skulle kunna ske till rätt konto. 

Enligt den skiljaktige domaren var det Skatteverket som har bestämmanderätten 

över skattekontot. Den felaktiga mottagaren hade vidare inte styrkt sin rätt till 

beloppet och motsatt sig en omföring, utan hade endast inte lämnat in något 

godkännande till myndigheten. Misstagsinbetalningen skulle korrigeras för Luft & 

Vatten oavsett om det gick att rätta för den felaktiga mottagaren eller inte. Om 

skatt betalas in med bristfälliga identifikationsuppgifter har Skatteverket 

utredningsskyldighet för att hitta inbetalaren, vilket också borde vara fallet om 

uppgifterna som lämnas är felaktiga.
159

 

 

Kammarrättens dom överklagades men inget prövningstillstånd meddelades i 

Högsta förvaltningsdomstolen.
160

 Efter Högsta domstolens avgörande NJA 2011 s 

739 ändrade Skatteverket sin uppfattning och återbetalade misstagsinbetalningen 

genom att beloppet fördes över från den felaktiga mottagaren till Luft & Vatten.
161

 

Skatteverkets ändrade syn framgår även av deras ställningstagande, där det anges 

att om mottagaren inte godkänner en återbetalning så är det inte avgörande för om 

den kan ske. Det är bara en del av en helhetsbedömning för att avgöra om det 

verkligen är en misstagsinbetalning.
162

 Det blev dock aldrig aktuellt för domstolen 

i NJA 2011 s 739 att klargöra om ett godkännande behöver krävas, eftersom 

mottagande kontoinnehavaren i det målet aldrig hade motsatt sig en omföring. I 

doktrinen finns inte mycket skrivet om just kravet på godkännande. Kristoffersson 

och Persson anser dock att en återbetalning ska kunna göras av Skatteverket, även 

om mottagaren inte godkänner detta eller varken verifierar eller bestrider att det 

handlar om en misstagsinbetalning.
163

 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad avgjorde ett mål i april 2011 där en person hade gjort 

en inbetalning till Skatteverket, men av misstag skrivit fel referensnummer så att 

beloppet hamnade hos ett företag. Företaget hade ett större negativt saldo än 

inbetalningens storlek, vilket medförde att det aldrig blev ett överskott som kunde 

återbetalas enligt Skatteverket. Det saknande betydelse att företaget medgav att 

omföring kunde göras. Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten, 

där det yrkades att Skatteverket skulle omföra den felaktiga inbetalningen till 

inbetalarens skattekonto. Rätten uppgav att gällande författningar för 
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skattebetalning inte stadgade vad som skulle göras när en person av misstag 

betalade in till en annan persons skattekonto. Det kunde ändå i ett sådant fall, om 

det fanns ett överskott på det mottagande skattekontot och innehavaren godkände 

det, ske en återbetalning till inbetalaren. Det fanns inget överskott på företagets 

skattekonto att återbetala och därför blev domslutet att Skatteverkets beslut skulle 

stå fast, det vill säga misstagsinbetalningen kunde inte återgå.
164

 

 

Vilken vikt som ska läggas vid detta förvaltningsrättsmål kan dock ifrågasättas. 

Anledningen är att Högsta domstolen i NJA 2011 s 739 dömde att 

återbetalningsskyldighet gäller för Skatteverket och det blev därför en ändring av 

verkets beslut i det fallet att enbart betala ut det som fanns som ett överskott på 

kontot. Domstolen uttryckte att det stöd av 55 § SBF
165

 för att överskott krävdes 

inte gällde i situationer när det var någon annan än den skattskyldige som hade 

gjort inbetalningen. 

5.4.3 Mottagaren, oaktsamhet samt bedömningsmöjlighet 

Liksom för en inbetalare gäller för betalningsmottagaren att om denne har varit 

oaktsam i samband med betalningen är detta en faktor som påverkar 

återbetalningsmöjligheterna.
166

 Det är dessutom viktigt vem som har bäst 

möjligheter till att bedöma de omständigheter som har påverkat betalningen.
167

 

Trots att mottagaren har varit i god tro kan ett återkrav vinna framgång om denne 

har haft samma eller större förutsättningar att bedöma omständigheterna.
168

  

 

Förhållandena i NJA 2011 s 739 var speciella när det gäller vem som var 

betalningsmottagare. Skatteverket var betalningsmottagare först när inbetalningen 

kom in till verket innan de fördelades till skattekontot. Därefter togs pengarna i 

anspråk på skattekontot efter avstämningen och reglerade restförda skatteskulder. 

Den inbetalande parten var även bokföringsbyrå för innehavaren av det 

mottagande skattekontot. Kristoffersson och Persson anser att hänsyn ska tas till 

om staten i form av Skatteverket är mottagare av en felaktig betalning från en 

enskild, jämfört med om det hade varit en betalning enbart mellan enskilda, 

eftersom Skatteverket betraktas som en överlägsen part.
169

 Westerberg menar 

samma sak, eftersom omsättningsintresset är mindre eller obefintligt när det är 

staten som är betalningsmottagare.
170

 Hult uppger att detsamma gäller för 

kapitalstarka juridiska personer.
171

 

5.4.4 Skatteverket och banken – olika ansvar? 

Om en kund på en bank av misstag sätter in pengar på en annan persons 

bankkonto utan att banken har del i misstaget är inte banken återbetalningsskyldig 

för det felinsatta beloppet. Det är mottagaren som är återbetalningsskyldig. 

Däremot vänder insättaren sig till sin bank som sedan försöker kontakta 
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mottagarens bank eller mottagaren för att få till en frivillig reglering av medlen. 

Om mottagaren vägrar att samarbeta och göra en återbetalning får insättaren 

vända sig till rättsväsendet.
172

 

 

Morgell anser att Skatteverket ska ha samma ansvar som en bank har när någon 

sätter in pengar på någon annans bankkonto av misstag, då det finns stora likheter 

mellan ett bankkonto och ett skattekonto. Skattekontot har en bestämd innehavare, 

de innestående medlen kan med vissa undantag för återbetalningshinder tas ut av 

kontohavaren, överskott kan utmätas av kronofogdemyndigheten samt 

Skatteverket kan endast ta ut belopp för att täcka skatte- och avgiftsskulder. De 

stora bankerna är därtill lika kapitalstarka som Skatteverket. Därför ska 

Skatteverket inte ha någon skyldighet att återbetala ett felaktigt belopp om det har 

förbrukats genom att det har betalats ut till skattekontoinnehavaren eller utmätts 

av kronofogdemyndigheten och reglerat skulder till andra borgenärer än 

Skatteverket. Då ska felinbetalaren istället kräva mottagaren och inte Skatteverket 

på beloppet, då myndigheten har inrättat sig efter betalningen i god tro.
173

 Det blir 

med detta resonemang inte Skatteverket som får stå för inbetalarens misstag på 

samma sätt som vid en felinsättning på bankkonto, där banken inte blir 

återbetalningsskyldig om den inte har gjort fel. 

 

Skatteverkets tolkning av NJA 2011 s 739 som den framställs i 

ställningstagandet
174

 ger ett mindre återbetalningsansvar som överensstämmer 

med bankers ansvar vid felinsättningar på grund av kundens förskyllan. Enligt 

doktrinen som har behandlat principen om condictio indebiti gäller samma regler 

för återbetalning både för staten och kapitalstarka juridiska personer.
175

 Enligt 

propositionen till skattekontosystemets införande ska dock skattekontot vara 

jämförbart med ett bokföringskonto, men inte ett bankkonto.
176

 Kristoffersson och 

Perssons uppfattning överensstämmer med propositionen, då de anser att 

skattekontot endast är en administrativ hantering av skattefordringar och 

skatteskulder.
177

 Detta skulle kunna motivera att ansvaret skulle kunna skilja sig åt 

mellan banker och Skatteverket. 

5.5 Följder av en återbetalning respektive ingen återbetalning 

I NJA 2011 s 739, där Skatteverket blev återbetalningsskyldigt, var kontohavaren 

i konkurs och Skatteverket hade inte någon utdelning att vänta. Det blev alltså 

staten som fick stå för inbetalarens misstag, på grund av att misstagsbeloppet hade 

gått till ett konkursbolag. Totalt blev det samma effekt för staten som om 

misstagsinbetalningen aldrig hade kommit in till skattekontot, eftersom 

skattefordringen inte hade kunnat regleras ändå. 

 

För den del som en återbetalning kan ske, kommer Skatteverket korrigera så att 

effekten blir samma som om misstaget aldrig hade begåtts. Mottagarens 
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skattekonto kommer alltså debiteras med det felaktiga beloppet och den rätte 

mottagarens konto krediteras med motsvarande summa. Detta betyder också att 

räntekonsekvenserna för både inbetalare och mottagare justeras.
178

 Se vidare om 

räntekonsekvenser nedan. I motsats till Skatteverket anser Mellqvist att staten ska 

stå för inbetalarens misstag och acceptera förlusten, då det finns väldigt små 

möjligheter för staten att kunna inrätta sig efter en betalning så att en återgång inte 

ska kunna genomföras.
179

 Morgell gav synpunkter på dessa tankar från Mellqvist 

och undrade över vilket anslag eller konto som denna förlust ska tas ifrån, vilket 

inte Mellqvist skriver i sin analys.
180

 Om återbetalningsskyldigheten även 

omfattar belopp Skatteverket inte disponerar över, det vill säga när 

kontoinnehavaren eller andra borgenärer har fått del av beloppet, får verket en 

fordran på kontoinnehavaren som är svår att få betalt för.
181

 Morgell skriver att det 

då kan bli skattebetalarna som får stå för att inbetalaren har varit oaktsam och 

angett fel uppgifter. Dessutom kan detta ge utrymme för bedragare som kan gå 

samman och göra en misstagsinbetalning, som betalas ut från mottagarens 

skattekonto, och därefter kräva att Skatteverket återbetalar det inbetalda beloppet 

till inbetalaren.
182

 

 

Om en bedömning utifrån condictio indebiti resulterar i att en misstagsinbetalning 

blir bestående, blir följden att mottagaren har fått pengar denne egentligen inte 

hade rätt till på bekostnad av felbetalaren.
183

 Mottagaren gör följaktligen en 

obehörig vinst.
184

 Enligt Skatteverket kan inbetalaren bara underrättas om vem 

som mottagit inbetalningen om inte ett återkrav vinner framgång så att verket blir 

återbetalningsskyldigt. Inbetalaren får då vända sig till den mottagaren.
185

 

5.5.1 Ingen kostnadsränta 

I ett rättsfall från Kammarrätten i Jönköping 2012 prövades frågan om 

kostnadsränta skulle påföras inbetalaren när en betalning hade bokförts försent, på 

grund av att den av misstag hamnat på fel skattekonto. Västra Marks församling 

hade nyligen bytt både namn och organisationsnummer. När de skulle betala in 

skatten för den nya församlingen i maj 2011 skrevs det gamla referensnumret, 

vilket medförde att även fast betalningen kom in till Skatteverket i tid så hamnade 

den på fel skattekonto. Drygt en månad senare förde Skatteverket efter begäran 

över inbetalningen till rätt skattekonto. Det påfördes kostnadsränta, eftersom det 

hade funnits ett underskott på församlingens konto under tiden medlen hade varit 

registrerade på fel konto.
186

 Kammarrätten hänvisade i domskälen till NJA 2011 s 
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739 och det ställningstagande
187

 Skatteverket kom med efter domen. Där anges att 

räntekonsekvenserna också ska justeras när en misstagsinbetalning till fel 

skattekonto återbetalas. Kammarrätten ansåg att det i målet stred mot 

ställningstagandet att påföra kostnadsränta och att det saknades förutsättningar för 

någon ränta på grund av för sen betalning enligt den då gällande 19 kap 8 § SBL 

(som även finns i nuvarande 65 kap 13 § SFL). Domen blev därför att ingen 

kostnadsränta skulle betalas av församlingen.
188

 

5.5.2 Avkastningsränta 

2 § 2 st räntelagen (1975:635) anger bland annat att ränta ska utgå på en fordran 

om att få en betalning återbetald. Räntans storlek är en referensränta, som bestäms 

av Riksbanken, plus två procentenheter, 5 och 9 §§ räntelagen. Enligt lagens 

förarbete omfattas dock inte situationer ”då betalning går åter enligt principen för 

condictio indebiti, när betalningsmottagaren är i god tro, och liknande fall”
189

 av 

avkastningsräntan. Anledningen till detta undantag var att det inte var förenligt 

med det skydd som en godtroende betalningsmottagare har i svensk rätt.
190

 Högsta 

domstolen uttalade även samma sak med hänvisning till bland annat propositionen 

i rättsfallet NJA 2005 s 142. Däremot ifrågasatte instansen uppgiften i 

propositionen i domskälen till NJA 2008 s 392: 

”Grunden för uttalandet kan sättas i fråga, eftersom godtrosskyddet i andra 

avseenden inte är mer långtgående vid mottagande av betalning som gjorts av 

misstag än vid andra s.k. svaga ogiltighetsgrunder (se 29-34 §§ avtalslagen). 

Snarare är det tvärtom. En betalning som gjorts av misstag återgår i princip 

även om mottagaren var i god tro när han fick kännedom om betalningen, låt 

vara att principen har modifikationer. I lagmotiven har inte heller åberopats 

något övertygande argument för att med hänsyn till betalningsmottagarens 

goda tro i räntehänseende behandla återgång av betalning på grund av 

misstag annorlunda än återgång som äger rum oberoende av god tro av annan 

anledning, t.ex. på grund av underårighet, grovt tvång eller förfalskning.” 

Tingsrätten i Uppsala prövade ett mål om huruvida ränta skulle påföras vid en 

återbetalning av en misstagsinbetalning till ett skattekonto. I målet hänvisade 

domstolen till NJA 2008 s 392 och kom fram till att avkastningsränta skulle utgå. 

Enligt tingsrätten var det inte av någon avgörande betydelse att inbetalaren hade 

varit oförsiktig och gjort en felskrivning vid betalningen samt därmed orsakat att 

det överhuvudtaget blev fråga om en återbetalning. Avkastningsränta ska även 

betalas fast mottagaren inte har haft någon fördel av att inneha felbetalningen.
191

 I 

NJA 2011 s 739 var både Skatteverket och inbetalaren ense om storleken på det 

omtvistade beloppet och hur räntan skulle beräknas. Skatteverket var inte i god tro 

och återbetalningsskyldigt för misstagsinbetalningen plus avkastningsränta. 

Avkastningsränta ska alltså utgå om en betalning går åter med stöd av condictio 

indebiti när mottagaren är i ond tro. Men även när mottagaren är i god tro kan det 

av det tidigare framförda tolkas som att avkastningsränta ska utgå i enlighet med 
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uttalandet i NJA 2008 s 392. Detta är dock en högst osäker slutsats och rättsläget 

är oklart. 

5.6 Vilken domstol ska pröva mål om misstagsinbetalning till 

skattekonto? 

Mål angående misstagsinbetalning till skattekonto har behandlats både i allmänna 

domstolar och förvaltningsdomstolar. Det finns två mål från 

förvaltningsdomstolar som ger riktlinjer för domstolsvalet när en misstagsbetalare 

vill vända sig till rättsväsendet. 

5.6.1 Civilrättsliga grunder ska prövas av allmän domstol 

Frågan om civilrättsliga grunder i en förvaltningsdomstol prövades i Högsta 

förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) i rättsfallet RÅ 1992 ref 91. 

En bank hade fullmakt att göra skatteinbetalningarna för en ägare åt ett bolag. 

Detta bolag såldes men fullmakten hade av misstag inte sagts upp, vilket 

medförde att skatterna för det sålda bolaget felaktigt betalades från den tidigare 

ägarens andra företags bankkonto. I målet var frågan om dåvarande 

länsskattemyndigheten skulle återbetala den felinbetalda skatten. Bolaget 

åberopade civilrättsliga grunder för sin talan i form av allmänna rättsgrundsatser 

och obehörig vinst, vilket medförde att Högsta förvaltningsdomstolen inte kunde 

pröva frågan utan detta var en allmän domstols uppgift. 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad hade att ta ställning till om en misstagsinbetalning 

kunde gå åter. En del av yrkandet avsåg att återbetalning skulle ske enligt 

civilrättsliga regler i tur och ordning, condictio indebiti, obehörig vinst och i sista 

hand förklaringsmisstag, men detta kunde inte prövas av förvaltningsrätten.
192

 

5.7 Sammanfattning 

Högsta domstolens uttalande i NJA 2011 s 739, ”[v]ilket intresse som förtjänar 

företräde beror på många olika faktorer som kan skifta från fall till fall”, 

sammanfattar bra huruvida inbetalarens eller mottagarens anspråk ska följas vid 

misstagsinbetalning till skattekonto. Bedömningar görs i varje enskilt fall. Viktiga 

omständigheter som vägs är inbetalarens passivitet, oaktsamhet hos både 

inbetalare och mottagare, vilka parterna är och deras möjlighet att överblicka 

faktorerna som har inverkat på betalningen, att det verkligen är en 

misstagsinbetalning utan rättsgrund och ingen disposition samt god tro hos 

Skatteverket. I allmänhet medför inte Skatteverkets avstämning av skattekonton 

att myndigheten i god tro har inrättat sig efter en inbetalning. Även bedrägeri och 

godkännande från innehavaren av det mottagande skattekontot kan ha betydelse i 

bedömningen. Om det är en inbetalning via en betalningsförmedlare eller om det 

är en ren felskrivning är dock inte avgörande. Resulterar avvägningen av de olika 

intressen som finns i en återbetalning ska avkastningsränta betalas om mottagaren 

var i ond tro, men däremot påförs ingen kostnadsränta orsakad av att 

inbetalningen har bokförts senare på det korrekta skattekontot. Om en felbetalare 

vänder sig till rättsväsendet, för att få en misstagsinbetalning rättad, ska det ske 

hos de allmänna domstolarna om civilrättsliga regler för återkravet åberopas.  
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6 Sammanfattning och avslutande kommentarer 

I detta avslutande kapitel kommer jag att återkoppla till inledningen och de syften 

som hela arbetet bygger på genom att svara på frågställningarna i 

problemformuleringen. Uppsatsen syftar till att undersöka möjligheterna för en 

skattebetalare att korrigera en misstagsinbetalning och vad som krävs för att 

Skatteverket ska vara återbetalningsskyldigt samt ge förbättringsförslag. Jag 

kommer därför föra ett de lege lata-resonemang samt avsluta med att kommentera 

rättsläget övergripande och ge förbättringsförslag, de lege ferenda, som kan öka 

rättssäkerheten. 

6.1 Vilka möjligheter finns det för en person, som har gjort en 

misstagsinbetalning till ett skattekonto, att få denna rättad? 

För att få en misstagsinbetalning till ett skattekonto korrigerad gäller civilrättsliga 

regler, eftersom det inte finns skatterättsliga bestämmelser som ger någon lösning. 

I rättsfall har återbetalning endast skett med stöd av civilrättsliga regler, vilka 

prövas i allmänna domstolar. Av avtalslagen följer att angivande av fel OCR-

nummer kan vara ett förklaringsmisstag. Avgörande för 

återbetalningsmöjligheterna blir då om betalningsmottagaren insåg eller borde ha 

insett att det var ett misstag, det vill säga om han var i ond tro.  En analog 

tillämpning av avtalslagen har dock inte prövats i domstol, däremot har Högsta 

domstolen avgjort att principen om condictio indebiti gäller. Huvudregeln är då att 

en återbetalning ska ske. Denna ställer krav på att det är en misstagsinbetalning, 

som har skett utan rättsgrund och att det inte är en frivillig 

förmögenhetsöverföring. Det är inte avgörande om inbetalningen har gjorts av en 

person med ett betalningsuppdrag, enligt Högsta domstolen. Skatteverket anser att 

ansvaret för bevisning av om det har begåtts ett misstag ligger hos inbetalaren och 

en särskild bedömning utförs utifrån omständigheterna i ett enskilt fall. Detta är 

enligt min uppfattning rimligt, då inbetalaren har störst möjlighet att visa 

misstaget. Det är ingen stor börda eftersom det vanligen borde vara enkelt att få 

fram ett kvitto på betalningen, där det anges vilka uppgifter som angavs och vem 

som var inbetalare. Sedan kan inbetalaren anföra till exempel att beloppet 

överensstämmer med en skattedeklaration, som har redovisats, och förklara varför 

identifikationsuppgifterna blev fel. 

 

Ur inbetalarens synvinkel är det mest rättvisa att en misstagsinbetalning ska 

återgå, annars gör mottagaren en obehörig vinst med negativa konsekvenser för 

inbetalaren. Det torde dock vara viktigt att han framställer sitt återkrav inom 

skälig tid. Denna tid är enligt praxis kortare för en näringsidkare än om det är en 

privatperson som gör inbetalningen. Emellertid visar genomgången av rättsfall i 

föregående kapitel att vad som är skälig tid varierar med förhållandena i varje 

enskild situation. Inbetalningar till skattekonton borde upptäckas ganska fort 

eftersom en avstämning sker och om denna visar ett underskott, vilket den 

troligen gör när inte inbetalningen har kommit in, skickas kontoutdrag och 

betalningsuppmaning till kontohavaren. Inbetalaren ska då kontakta Skatteverket 

direkt, för att om möjligt förhindra att betalningen tas i anspråk. Om 

kontoinnehavaren inte får del av kontoutdraget och inte betalar in underskottet 

restförs det hos kronofogdemyndigheten. Senast då borde det kunna krävas av 
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kontohavaren att denne reagerar. Den övre tidsgränsen på tio år, som 

preskriptionsreglerna anger, torde enligt min uppfattning aldrig behöva tillämpas. 

 

Något entydigt svar på frågan i rubriken finns inte utan omständigheterna i varje 

enskilt fall avgör hur avvägningen ska ske mellan inbetalarens och mottagarens 

motstående intressen. Av domstolarnas uttalanden kan dock den viktigaste 

faktorn, för om återbetalning kan få bifall, anses vara mottagarens goda tro. God 

tro ger vanligen ingen återbetalning. 

6.2 Vad krävs för att Skatteverket ska vara återbetalningsskyldigt vid en 

misstagsinbetalning och hur påverkar god tro hos Skatteverket 

återbetalningsmöjligheterna? 

Skatteverket är normalt återbetalningsskyldigt för en misstagsinbetalning, 

eftersom myndigheten i allmänhet inte i god tro kan anses ha inrättat sig efter en 

betalning genom att en avstämning har gjorts av det mottagande skattekontot. Det 

gäller oavsett om Skatteverket var i god tro när betalningen genomfördes. I 

enlighet med doktrinen, som ställer upp villkoret att god tro måste föreligga både 

vid mottagandet och anpassningen, saknas alltså den goda tron vid inrättandet. 

Högsta domstolens uttryck i allmänhet öppnar följaktligen upp för att det finns 

situationer där Skatteverket kan anses vara i god tro och inrätta sig efter en 

inbetalning genom avstämningen. I fallet med uttalandet var det dock en särskild 

situation eftersom Skatteverket hade tillgodoräknats inbetalningen, då den hade 

reglerat skatteskulder. Det skulle kunna vara annorlunda om andra borgenärer har 

fått del av misstagsinbetalningen, vilket också Skatteverket och Morgell anser. 

Enligt denna uppfattning är Skatteverket inte återbetalningsskyldigt till den del 

som det inbetalda beloppet har betalats ut till skattekontoinnehavaren eller tagits i 

anspråk av kronofogdemyndigheten för att betala andra skulder än skatteskulder. 

Mot denna syn står Danielsson, Kristoffersson och Persson samt Mellqvist som 

tvärtom går på en strängare linje och anser att Skatteverket nästintill aldrig kan 

inrätta sig i god tro. Skatteverket är en överlägsen part och omsättningsintresset 

existerar inte eller är svagt. Detta talar för att återbetalningsskyldigheten inte får 

begränsas på det sätt som Skatteverket och Morgell avser. Enighet i praxis, 

doktrin och hos Skatteverket råder således för att verket ska återbetala en 

misstagsinbetalning om beloppet står kvar på skattekontot eller har reglerat 

skatteskulder. En situation där den mottagande kontohavaren är försatt i konkurs 

borde även innebära att myndigheten ska återbetala det felinbetalda beloppet, på 

grund av att alla inbetalningar till en konkursgäldenärs skattekonto måste 

kontrolleras manuellt.  

 

Kammarrätten har avgjort att återbetalning kräver mottagarens godkännande. Det 

är osäkert om detta krävs längre efter ett avgörande i Högsta domstolen. 

Skatteverket anser trots allt att det endast är en del i helhetsbedömningen av 

verkets återbetalningsskyldighet. Troligen krävs inte heller att det finns ett 

överskott på skattekontot att omföra, men möjligen är det annorlunda när 

Skatteverket inte disponerar över beloppet. 

 

Det skulle sammantaget vara önskvärt med en dom som förklarar hur i allmänhet 

ska tolkas. Fram till dess eller fram tills lagstiftning införs på området kommer 

hanteringen i praktiken att ske efter Skatteverkets inställning och då föreligger 
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återbetalningsskyldighet om Skatteverket disponerar över det felinbetalda 

beloppet. I andra situationer får inbetalaren vända sig till den som har mottagit 

betalningen. Då blir den personens goda tro en viktig faktor för att avgöra 

återbetalningsmöjligheten. 

6.3 Avslutning 

Effekterna vid en återbetalning är att ingen kostnadsränta ska betalas på grund av 

att beloppet har bokförts senare än avsett på rätt skattekonto. Avkastningsränta 

ska däremot utgå om Skatteverket var i ond tro. En tänkbar följd av en 

återbetalning kan vara att staten får stå för inbetalarens misstag. Om det blir 

motsatt utfall och misstagsinbetalningen blir bestående får inbetalaren själv ta 

konsekvenserna av sitt misstag. 

 

Om ett skattekonto och ett bankkonto kan anses jämförbara får Skatteverket ett 

större ansvar, om verket nästan alltid ska vara återbetalningsskyldigt, än vad som 

ställs på en bank vid insättning på fel bankkonto utan bankens förskyllan. Enligt 

doktrin är de stora bankerna och Skatteverket båda tillräckligt kapitalstarka och 

omsättningsintresset är lika svagt för båda dessa kategorier. Det finns därför 

argument för att det för Skatteverket inte borde vara, precis som för banker, 

myndighetens uppgift att återbetala misstagsinbetalningar utan innehavaren av 

mottagarkontot. Skatteverket måste dock hjälpa till med att mottagare och 

inbetalare får kontakt med varandra och förmedla betalningen om så krävs. Mot 

detta talar dock att det är skillnad på skattekonto och bankkonto enligt 

propositionen 1996/97:100 samt Kristoffersson och Persson. Propositionen 

uttrycker att skattekontot mer kan jämföras med ett bokföringskonto. Dessutom är 

det inte frivilligt att ha ett skattekonto och betala skatt för det måste nästintill alla 

göra, medan det är ett större val att ha ett bankkonto och göra insättningar till 

sådana. Vilket argument, för eller emot att banker och Skatteverket ska ha lika 

ansvar, som väger tyngst är en svårbedömd fråga och alla är säkerligen inte av 

samma åsikt. 

 

Problematiken med misstagsinbetalningar till skattekonto har att döma av 

motionerna uppmärksammats flertalet gånger. Lagstiftaren har dock valt att inte 

lagreglera området och har överlämnat till domstolarna att avgöra rättsläget. Innan 

NJA 2011 s 739 fanns ingen vägledning i ska- eller bör-källorna, utan 

Skatteverket fick gå på sin egen linje. Även om rättsfallet har förtydligat 

rättsläget, är det fortfarande osäkert huruvida misstaginbetalningar kan rättas i alla 

situationer. Eftersom det endast finns ett enda prejudikat att utgå ifrån får detta 

oerhört stor betydelse, även fast generella slutsatser är svårare att dra utifrån 

enbart ett avgörande. Detta är självklart inte bra ur rättssäkerhetssynpunkt, då det 

inte skapar någon förutsebarhet. Styrkan med domen är dock att den var enhällig 

och innehåller vissa tolkningar som är mer allmänna. Det finns blandade åsikter 

om hur Skatteverket har anpassat sig efter domen och hanteringen skulle kunna 

strida mot likabehandlingsprincipen, eftersom det inte alls är någon självklarhet 

att det var så domstolen avsåg med sina uttalanden. Personer som gör 

misstagsinbetalningar idag kanske inte får likartad bedömning som egentligen 

borde gälla om en annan tolkning av domen är den korrekta. Vissa inbetalare får 

ett misstag rättat av Skatteverket, medan andra riskerar att bli tvungna att betala 
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skatten två gånger. Regelsystemet kan ses som orättvist och det påverkar 

legitimiteten bland de svenska medborgarna negativt.  

 

Enligt den skiljaktige nämndemannen i ett förvaltningsrättsmål kan en 

argumentation föras kring att Skatteverket inte har objektivt stöd i lagen, för att 

inte vara återbetalningsskyldigt. Detta skulle i så fall gå emot legalitetsprincipen. 

När det är osäkert hur en fråga ska bedömas och författningar saknas får 

Skatteverkets uppfattning stor betydelse. Även underinstanser i en del rättsfall om 

misstagsinbetalningar till skattekonton hänvisar till information i Skatteverkets 

material. Det ska inte vara Skatteverkets uppgift att bestämma rättsläget, 

framförallt inte eftersom det inom skatteområdet råder stark följsamhet till 

legalitetsprincipen. 

 

Skatteverket och domstolarna måste dock komma till ett beslut, de kan inte avvisa 

ett ärende på grund av att det saknas regleringar att följa. Att 

återbetalningsmöjligheterna är svårbedömda visas på flera sätt både genom att 

doktrinen och Skatteverket inte har en homogen syn, men även genom att 

Skatteverket har koncentrerat sin hantering av misstagsinbetalningar till ett enda 

skattekontor i Sverige. Trots att det inte är vanligt att misstagsinbetalningar med 

felaktiga referensnummer sker till skattekonton, som inte är möjliga att korrigera, 

kan konsekvenserna bli stora för de som väl drabbas. Av det framförda anser jag 

att det är av stor vikt att rättsläget förtydligas, antingen genom lagstiftning eller 

genom något mer vägledande avgörande i högsta instans. Även om en 

lagstiftningsprocess kan ta lång tid kan det vara den enda vägen att gå för att 

skapa den förutsebarhet som rättssäkerheten innebär.  
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