
Fråga 19 
 
Redovisning av uppdrag m.m. 
 
Det är den 29 mars och förestående kvartalsskifte och faktureringsarbete pågår på byrån.  
 
Biträdande juristen har under Din tillsyn som advokat under första dagarna i januari slutfört ett 
uppdrag där biträde lämnats ett bolag i en tvist som förlikts, innebärande bl.a. att vardera 
parten skall stå sina kostnader. Rättsskydd föreligger inte. Samtidigt har biträdande juristen – 
utan någon anslutning till tvisten och utan några vidare handläggningsåtgärder – ombesörjt ett 
stiftat aktiebolag från AB Lagerbolag. Fråga har därvid varit om att, efter information om 
klientens behov av ett dotterbolag, för AB Lagerbolag egentligen bara anvisa klienten. Allt 
övrigt har skötts av AB Lagerbolag, som efter anvisningen haft all fortsatt kontakt med 
klienten.  
 
Biträdande juristen kommer in till Dig som är advokat och delägare i byrån och ber om Din 
vägledning inför faktureringen och redovisningen till klienten. 
 
Biträdande juristen berättar att klienten, då uppdraget om tvisten lämnades, till byrån betalt 
50 000 kronor. Biträdande juristen visar ett förslag till slutfaktura med en arbetsredogörelse 
och tycker att 75 000 kronor är ett bra slutarvode. Du frågar hur han kommit fram till det 
föreslagna slutarvodet.  
 
Redovisa principerna för beräknande av arvode 
 
Arvodet bestäms till av biträdande juristen föreslagna 75 000 kronor och faktura upprättas per 
idag såsom slutfaktura med arbetsredogörelse. Biträdande juristen påminner om att betalning 
redan skett med 50 000 kronor avseende arvodet och undrar hur det skall hanteras. Du frågar 
om den betalningen utgjort arvodesförskott eller arvode a conto. Biträdande juristen säger att 
det på klientmedelskontot står angivet arvodesförskott 50 000 kronor men ber Dig förklara 
skillnaden mellan begreppen. 
 
Vad svarar Du biträdande juristen? 
 
Av klientmedelskontot framgår också att motpartens advokat två dagar efter förlikningen till 
klientmedelskontot inbetalat förlikningslikviden 200 000 kronor samt att arvode i anledning av 
den förlikta tvisten betalats av advokatbyrån med 3 000 kronor till en sakkunnig. Vidare 
framgår av redovisningen en inbetalning till advokatbyrån som bokförts som 
anvisningsprovision från AB Lagerbolag med 2 000 kronor. Biträdande juristen har också från 
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banken erhållit besked om att räntan på klientmedelskontot per idag är 500 kronor. Biträdande 
juristen ber Dig visa hur redovisningsräkningen till klienten bör utformas. 
 
Upprätta ett enklare (schematiskt) skriftligt förslag till redovisningsräkning som kan 
visas upp och förklaras (momsfrågor behöver inte beaktas). 
 
 
Senare samma dag berättar biträdande juristen att han innan han fått iväg slutfaktura och 
redovisningsräkningen nu blivit uppringd av ställföreträdaren för klienten som undrat om man 
på byrån sett till motpartens betalning av förlikningsbeloppet från förlikningen för ”tre månader 
sedan”. Biträdande juristen hade svarat att redovisningen och en utbetalning klienten tillgodo 
med 174 500 kronor skulle gå idag. Ställföreträdaren hade då sagt att det var bra och bett 
biträdande juristen tillse att 150 000 kronor betalades till ett av honom samtidigt anvisat 
särskilt konto i utlandet och resterande belopp till klientbolaget. Biträdande juristen är nu 
rådvill och ber Dig om vägledning. 
 
Redovisa vilka överväganden Du gör inför instruktionen till biträdande juristen samt 
redovisa om Du i övrigt funnit något anmärkningsvärt i anledning av hela frågan. 
 


