
 

 

Advokat har under avsevärd tid drivit sin verksamhet utan att betala i denna 
uppkommande skulder. Erinran tilldelad. 
 
Av en den 24 februari 2003 till Advokatsamfundet inkommen kopia av stämningsansökan 
den 13 januari 2003 till X tingsrätt från Skattekontoret i X-stad rörande 
betalningsskyldighet enligt 12 kap 6 § skattebetalningslagen (1997:483) framgår följande. 
 
Staten yrkar att tingsrätten förpliktar advokat A att solidariskt med Advokatfirman B utge 
dels 150 935 kr avseende hos kronofogdemyndigheten restförda skatter, avgifter och 
räntor i bolaget, dels aktuellt underskott på skattekontot 76 970 kr avseende skatter, 
avgifter och räntor i bolaget. Som grund anges att A varit ensam styrelseledamot, 
firmatecknare och aktieägare i bolaget under den tidsperiod då skatterna förfallit till 
betalning. I egenskap av företrädare för bolaget har han underlåtit att i rätt tid betala 
skatter, avgifter och räntor enligt skattebetalningslagen om sammanlagt 227 905 kr. A har 
inte, innan skatterna förfallit till betalning, vidtagit sådana åtgärder som krävs för att få till 
stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers 
intressen. Särskilda skäl att befria honom från betalningsskyldighet föreligger inte. De 
obetalda beloppen består av mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt samt 
slutlig skatt. Dessa skulle rätteligen ha betalts enligt förfallodatum den 12 juni, den 14 
juli, den 18 augusti, den 12 september, den 14 oktober och den 12 november, allt under 
2002.  
 
A har den 14 april 2003 anfört i yttrande till samfundet. I svaromål till tingsrätten har han 
medgivit att solidariskt med Advokatfirman B till staten utge dels restförda skatter, 
avgifter och räntor i bolaget och dels aktuellt underskott på skattekontot avseende skatter, 
avgifter och räntor samt ränta på yrkat belopp från och med den 14 januari 2003 till dess 
betalning sker samt ersättning för rättegångskostnader. – Förhoppningen är att 
advokatfirman under 2003 skall klara av sina skatteskulder. Under 2003 kommer han inte 
att behöva ta ut så hög lön som under 2002. Advokatfirmans årsredovisning för 
räkenskapsåret 2002 bifogas, utvisande överskott i rörelsen om 12 134 kr mot underskott 
om 18 310 kr för räkenskapsåret 2001. Nettoomsättningen uppgick 2002 till 1 517 514  kr 
mot 1 122 411 kr för 2001. 
 
Sedan A beretts tillfälle att slutföra sin talan, har han den 5 december 2003 med bifogande 
av balans- och resultatrapport för perioden den 1 januari 2003 till den 31 oktober 2003 
anfört. Faktureringen för december 2003 kommer för hans egen del att överstiga 100 000 
kr exklusive mervärdeskatt. Advokatfirman kommer att redovisa god vinst. – Enligt den 
bifogade rapporten beräknades resultatet per den 30 oktober 2003 till 160 796 kr. 
 

                ----- ----- ----- -----  
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Genom att under avsevärd tid driva sin verksamhet utan att betala i denna uppkommande 
skulder har A åsidosatt sina plikter som advokat. 



 

 

 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


