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FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet om 

arbetsgivaravgifter.  

 

Förvaltningsrätten beviljar PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 

ersättning med 345 000 kr för kostnader hos Skatteverket och med  

315 000 kr för kostnader hos förvaltningsrätten.  
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Skatteverket har i omprövningsbeslut den 20 december 2012 påfört 

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC eller bolaget) ytterligare 

underlag för arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden november 2010 

med 48 300 000 kr på grund av att anställda förvärvat aktier i bolaget till 

ett pris som enligt Skatteverkets uppfattning understeg marknadsvärdet. 

Den fullständiga motiveringen för beslutet framgår av bilaga 1 

(Skatteverkets bilagor här uteslutna). 

 

Skatteverket har vidare den 14 mars 2013 beslutat att inte medge bolaget 

ersättning för kostnader som uppkommit under ärendets handläggning hos 

Skatteverket. Som skäl angavs i korthet följande. De utlåtanden som 

begäran om ersättning avser har inte haft betydelse för den sänkta 

värdering som skett mellan Skatteverkets övervägande och beslut. De 

korrigeringar som gjorts och som lett till ett sänkt värde på aktierna har 

haft sin grund i korrigeringar på Skatteverkets initiativ. Vare sig 

utlåtandena eller kostnader för att översätta dessa synes därför ha behövts 

för att ta till vara bolagets rätt i ärendet.  

 

PwC yrkar att beslutet om arbetsgivaravgifter ska undanröjas och att 

ersättning ska medges för kostnader som bolaget haft under processen hos 

Skatteverket. Bolaget yrkar även ersättning för kostnader i förvaltnings-

rätten. Till stöd för sin talan anför bolaget huvudsakligen följande. 

 

Bolaget är överens med Skatteverket om att värdet på bolagets aktier ska 

fastställas genom en marknadsvärdering. Enligt bolagets uppfattning är 

marknaden för bolagets aktier emellertid mycket begränsad. Utgångs-

punkten vid en värdering bör vara de förhållandena som gäller bolaget. 

Därefter kan priset på det faktiska bolaget, på en i vissa avseenden fiktiv 

marknad, beräknas. Två mycket välrenommerade personer har efter 
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oberoende värderingar bekräftat att en aktie i bolaget har ett marknads-

värde på 10 kr. Skatteverket har inte på någon värderingsteknisk, relevant 

grund motbevisat dessa värderingar. 

 

Det är helt felaktigt som Skatteverket påstår, att en nybliven partner saknar 

alternativ till att köpa aktier och att aktieinnehav har varit den enda 

möjligheten för en partner att ta del av bolagets överskott. Såväl nu som 

tidigare har bolaget haft partners som saknat aktier. Partner som inte äger 

aktier har samma rätt till vinstdelning som aktieägande partners. Skillnaden 

är att vinsten distribueras som lön och inte som en kombination av lön och 

utdelning. En partner gör alltså ingen annan ekonomisk vinst på sitt 

aktieinnehav än skillnaden i beskattning när vinsten distribueras. 

 

En utomstående investerare kan aldrig komma i åtnjutande av den 

”förmånliga” skattesats som gäller för utdelningar, eftersom det krävs både 

en aktiv arbetsinsats och ett högt löneuttag innan en sådan beskattning 

överhuvudtaget kan bli aktuell. Det enda värde som aktierna representerar 

för en i bolaget verksam konsult är värdet av skattearbitraget. Det är 

således svårt att se att någon skulle vara villig att betala 35 000 kr för en 

aktie i bolaget.  

 

Ett delägarägt företag handlar om att dela vinst. Det är därför oerhört 

viktigt vem som blir delägare. Alla måste ha samma agenda och 

tillhandahålla heltidsarbete i bolaget. Ägarstrukturen medför vidare att det 

måste råda total kontroll över aktierna i bolaget. Detta är skälet till att 

aktierna måste vara belagda med restriktioner och till att ”naken-in-naken-

ut”-metoden tillämpas; ingen ska kunna köpa in sig i partnerkollektivet 

eller erhålla ersättning efter avslutat partnerskap. Bolagets struktur medför 

att innehav av en aktie i bolaget skiljer sig dramatiskt från en vanlig 

finansiell placering. Det finns en marknad för bolagets aktier, som 

emellertid är starkt begränsad av gällande restriktioner. Om dessa 
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restriktioner inte beaktas är det inte en aktie i bolaget som värderas, utan 

någonting annat. 

 

Grunden för begäran om ersättning för målets handläggning hos 

Skatteverket är att verket har valt att inte begära in oberoende värderingar, 

varför bolaget har känt sig nödgat att göra detta. Skatteverkets uppgift att 

man helt har bortsett från ingivna värderingsintyg framstår inte som 

sannolik, eftersom verket har sänkt värderingen väsentligt utan någon 

annan information än dessa intyg. En översättning av bl.a. Skatteverkets 

egna inlagor har varit nödvändig, eftersom verket inte på eget initiativ 

översatt dessa och dessutom har missat viktiga nyanser i inlagorna.   

 

Skatteverket vidhåller sitt omprövningsbeslut avseende arbetsgivar-

avgifter och anför i huvudsak följande. Bolagets analyser av aktiernas 

marknadsvärde har gjorts med beaktande av aktiens faktiska förfogande-

rättsinskränkningar. Sådana inskränkningar ska inte beaktas vid en 

värdering av ett bolags kassaflöden. Skatteverket har valt att tillämpa den 

s.k. NUTDEL-metoden eftersom värdet på bolaget i det här fallet i princip 

uteslutande utgörs av förväntade utdelningar.  

 

Det som ska värderas är bolagets fria kassaflöden. Reella värden i bolaget 

ska värderas; alla konsulter i bolaget har ett marknadsvärde som ska 

värderas. Skatteverkets analys bygger på antagandet att en aktör som 

investerar i aktier tänker på löpande avkastning och på att sälja aktierna vid 

exit. Skatteverket har accepterat att partner inte gör någon kapitalvinst vid 

exit. Sannolikheten att få löpande avkastning under tiden som partner är 

däremot väldigt hög. Utgångspunkten för analysen ska vara en teoretisk 

efterfrågan: Vilka är intresserade av att få ut 15 000 kr per aktie? 

Professorerna Skogsvik och Cooper har i sina analyser utgått från gällande 

restriktioner. Detta gör att deras analyser blir felaktiga. 
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Risker har beaktats i Skatteverkets analys, på så sätt att värderingen ligger i 

det lägre spannet av möjliga värden. Vid tidpunkten för Skatteverkets 

beslut fanns inga uppgifter om skadeståndsanspråk riktade mot bolaget. 

Sådana anspråk har inte heller tagits upp som en reservationspost i bolagets 

årsredovisning. Skatteverket bestrider att illikviditet ska påverka 

beräkningen. Skatteverket har gett bolaget stora rabatter, vilka är 

inkluderade i värderingen 35 000 kr. Även eventuell illikviditet är 

inkluderad i den värderingen. Skatteverket anser att det är visat att den 

värdering PwC använt sig av inte är tillämpbar. Ett ledande bolag med ca 

3 000 konsulter och över 200 partners samt ca 4 Mdkr i omsättning har ett 

högre värde än det värde bolaget anger, 250 000 kr.  

 

Skatteverket vidhåller sin inställning i fråga om yrkad ersättning för 

kostnader hos Skatteverket. Den ursprungliga värderingen blev högre 

eftersom verket då tog hänsyn till residualvärdet. Skatteverket har inte 

beaktat vad professorerna Skogsvik och Cooper har anfört i sina 

utlåtanden, däremot vad bolaget har anfört. 

 

Förvaltningsrätten har den 22 oktober 2013 hållit muntlig förhandling i 

målen. Vid förhandlingen har Ian Cooper och Kenth Skogsvik hörts som 

vittnen på begäran av PwC.  

 

Ian Cooper är professor i finansvetenskap vid London Business School 

och har anfört i huvudsak följande. Det är av avgörande betydelse i målet 

att det handlar om en viss typ av delägarägt företag. Till skillnad från andra 

typer av partnerskap, där syftet är investeringar, är struktur och incitament 

väldigt viktiga komponenter i delägarägda företag som är baserade på 

professionella kunskaper. 

 

En aktie i bolaget har tre olika karaktäristika av betydelse för dess värde. 

Den första är de inskränkningar i förfoganderätten som gäller för såväl 
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partners enskilt som för partnerkollektivet. Den andra är skyldigheten för 

delägarna att arbeta hårt och produktivt för bolaget och att acceptera de 

risker som förekommer i en revisionsfirma. Den tredje är omständigheten 

att utdelning ges som en del av en total ersättning. Detta – hur ersättning 

ges – är en konstruktion som är tänkt att ge incitament till delägarna att 

arbeta hårt för en hög vinst i bolaget. Att en del av ersättningen ges som 

just utdelning har huvudsakligen att göra med beskattning och har inte att 

göra med en inneboende värdering av aktierna.  

 

Det är möjligt att värdera aktier som inte handlas på den noterade 

aktiemarknaden med hjälp av nuvärdesmetoder. Metodiken innebär att 

beräkningen anpassas på olika sätt för att kompensera för att aktierna inte 

handlas. De aktier som kan värderas med sådana metoder saknar emellertid 

de egenskaper som kännetecknar aktier i bolaget. Särskilt medför de inte 

samma skyldigheter som aktier i bolaget. Utdelningen på de aktier som kan 

värderas med nuvärdesmetoder bestäms inte heller på samma sätt som för 

aktier i bolaget, d.v.s. som en del av en total ersättning. De aktier som kan 

värderas på detta sätt saknar vidare den incitament-komponent som är 

viktig i bolaget. Skatteverkets tillämpning av utdelningsdiskonterings-

modellen fungerar därför inte när det gäller aktier i bolaget.  

 

Det är i princip möjligt att göra en värdering av en aktie i bolaget med 

bortseende från de restriktioner som i verkligheten gäller för aktien men 

med hänsyn till delägarnas skyldigheter. Inverkan av incitament skulle då 

behöva beaktas, eftersom förändringar i förfogandet av aktierna också 

skulle förändra delägarnas incitament att skapa vinst. En sådan värderings-

process skulle vara mycket komplicerad och det är inte klart om den skulle 

leda till en värdering över eller under priset 10 kr. En indikation på att 

värdet fortfarande skulle vara 10 kr eller lägre är dock att delägarkollek-

tivet för närvarande inte återköper aktier för det priset, trots att kollektivet 
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har rätt att göra det. Hans uppfattning är att marknadsvärdet för en aktie i 

bolaget är 10 kr.  

 

Kenth Skogsvik är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i 

Stockholm och har anfört i huvudsak följande. Bolaget är partnerägt och 

använder aktier som ett sätt att distribuera det överskott som genereras. 

Utdelning är således ersättning för partners arbetsprestationer och utgör 

inte det fristående värdet på en aktie. En aktie i bolaget har inget 

självständigt kapitalvärde utan enbart det personliga värde som ligger i 

glädjen i att bli utnämnd till partner och det ekonomiska värde som ligger i 

möjligheten till skatteväxling. En utomstående kapitalplacerare kan inte 

tillgodogöra sig något av dessa värden. Det enda som skulle kunna ha ett 

marknadsvärde för en utomstående är inlösenpriset 10 kr. Inlösensituat-

ionen är den enda marknadssituation som finns. 

 

Skatteverkets värdering bygger på en fiktion av ett bolag, där utdelning 

inte är ersättning för arbetsprestation, utan kan beaktas självständigt. Med 

den metodiken, som också bygger på att bortse från alla gällande 

inskränkningar, har Skatteverket värderat något annat än en aktie i bolaget. 

Skatteverkets värderingsmetod är vidare behäftad med ett mycket stort 

antal fel och brister och har ingen förankring i det som är gängse metodik 

och kunskap eller god professionell praxis.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Arbetsgivaravgifter 

 

Frågan i målet är om PwC har utgett avgiftspliktiga förmåner genom att 45 

anställda förvärvat totalt 1 380 aktier i bolaget under år 2010 för 10 kr per 

aktie. PwC har bedömt att värdet var 10 kr per aktie och därför inte 

redovisat några förmåner som underlag för arbetsgivaravgifter. Skatte-
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verket har, baserat på en egen värdering, bedömt att värdet var 35 000 kr 

per aktie och att underlaget för arbetsgivaravgifter ska höjas med 

mellanskillnaden. Parterna är överens om att det är värdepapper som har 

förvärvats. 

 

Av tillämpliga bestämmelser framgår följande. Skattepliktiga förmåner 

som utges på grund av anställning utgör avgiftspliktig ersättning vid 

beräkning av arbetsgivaravgifter. Förmånen för en anställd i ett aktiebolag 

att till ett lägre pris än marknadsvärdet förvärva aktier i bolaget eller i ett 

annat bolag i samma koncern ska, förutom i några här inte aktuella 

undantagssituationer, tas upp till beskattning. Inkomster i annat än pengar 

ska värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses det pris som 

den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat 

motsvarande varor, tjänster eller förmåner mot kontant betalning.  

 

Avgörande för prövningen är alltså vilket marknadsvärde aktierna hade vid 

förvärvstidpunkten, eller närmare bestämt om marknadsvärdet översteg 

vad de anställda betalade för aktierna.  

 

Aktierna i PwC är inte noterade och av utredningen får anses framgå att 

den handel som förekommer inte med säkerhet kan sägas ge en tillförlitlig 

indikation på marknadsvärdet. Aktiernas marknadsvärde måste därför 

uppskattas.  

 

Det finns inte någon i lag anvisad metod för uppskattning av aktiers 

marknadsvärde. Av förarbetena till 1990 års skattereform framgår dock att 

marknadsvärdering av förmåner ska ske utan tillämpning av någon typ av 

försiktighetsprincip och att strävan ska vara att åsätta förmåner ett verkligt 

värde (prop. 1989/90:110 s. 319 ff. och 655). I näringslivet tillämpas olika 

beräkningsmetoder baserade på bl.a. ett företags substansvärde eller dess 
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förmåga att generera avkastning. Metoderna förekommer i olika varianter 

med varierande grad av vetenskapligt stöd.  

 

Av utredningen i målet framgår huvudsakligen följande.  

 

PwC ägs och styrs av partners. Varje års resultat fördelas i sin helhet i 

partnerkretsen. Partnerskap och tilldelning av aktier baseras på prestation 

och utgör delar av bolagets incitamentsprogram. För handel med och 

innehav av aktier i PwC gäller ett antal restriktioner och skyldigheter. 

Restriktionerna innebär huvudsakligen följande. Endast den som utsetts till 

partner får förvärva aktier och bara så många som tilldelas. Hembuds-

skyldighet till ett i förväg bestämt pris medför att aktier inte kan överlåtas 

till utomstående och att delägare som lämnar bolaget är skyldiga att sälja 

tillbaka sina aktier utan möjlighet att göra kapitalvinst. Skulle samtliga 

aktier avyttras till någon utomstående inträder en skadeståndsskyldighet 

motsvarande ett års omsättning. Delägares skyldigheter innebär huvud-

sakligen krav på heltidsarbete och stort engagemang för bolagets 

verksamhet och resultat samt skyldighet att bidra till finansieringen av 

bolagets verksamhet genom aktieägarlån uppgående till 12 000 kr per 

aktie. Delägare som inte uppfyller kraven på prestation kan förlora sin rätt 

till utdelning eller tvingas lämna delägarkretsen. PwC har uppgett att dessa 

restriktioner och skyldigheter tillkommit i syfte att säkerställa bolagets 

stabilitet och fortlevnad samt att de tillämpats under många års tid. 

 

Skatteverkets värdering bygger på en beräkning baserad på bolagets 

kassaflöden eller utdelningsbara medel. Skatteverket har i den slutliga 

versionen av sin beräkning beaktat att delägare inte kan erhålla någon vinst 

vid försäljning av aktierna. Specifika risker i bolaget, illikviditet och 

restriktioner och skyldigheter som gäller för innehav av aktierna har inte 

påverkat beräkningen. Skatteverkets värdering vinner visst stöd i ett 

åberopat yttrande från Oliver Wyman AB vari bl.a. uppges att 
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Skatteverkets värdering ligger i den lägre delen av möjliga värderingar. I 

utlåtandet anges dock vissa förbehåll för denna ståndpunkt.  

 

Ian Cooper och Kenth Skogsvik har var för sig dels gjort bedömningen att 

marknadsvärdet för en aktie i PwC vid den aktuella tiden inte överstigit  

10 kr, dels riktat kritik mot Skatteverkets beräkning innebärande att den 

baseras på felaktiga antaganden, inte beaktar relevanta risker och inte tar 

hänsyn till rådande faktiska restriktioner och skyldigheter som gäller för 

handel med och innehav av aktierna.  

 

Richard Hager, jur. dr. och universitetslektor i civilrätt, har i ett utlåtande 

som åberopats av bolaget anfört sammanfattningsvis följande. Aktier som 

inte kan överlåtas saknar marknadsvärde. Att ett objekt saknar marknads-

värde hindrar inte att det har ett individuellt värde för ägaren. Ett sådant 

värde kan dock inte utan stöd i uttryckliga rättsregler utgöra grund för ett 

påstått objektivt värde. Att aktieägare har skyldigheter måste beaktas när 

aktiens värde ska fastställas. 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.  

 

En uppskattning av en akties marknadsvärde i en situation som den 

aktuella syftar till att så nära som möjligt uppskatta det värde som hade 

tillämpats om just den aktuella aktien hade handlats mellan oberoende 

parter på marknadsmässiga villkor. Eftersom värdet ska läggas till grund 

för fastställande av underlag för skatter och avgifter måste värderingen 

göras med största möjliga noggrannhet och schablonmässiga inslag som 

kan öka osäkerheten ska i möjligaste mån undvikas. Valet av beräknings-

metod måste göras med hänsyn till omständigheter som det aktuella 

bolagets storlek, verksamhet och organisation m.m. Oavsett vilken metod 

som tillämpas ska alla sådana kända faktiska förhållanden av ekonomisk 

natur beaktas, som från ett objektivt perspektiv kan bedömas inverka på det 
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värde en köpare respektive säljare skulle vara beredd att acceptera i en 

tänkt transaktion. Rent personliga förhållanden och värderingar hos en 

köpare eller säljare som t.ex. affektionsvärden och andra förhållanden av 

icke ekonomisk natur ska dock inte beaktas (RÅ 1996 ref. 75).  

 

Det är Skatteverket som har bevisbördan för sitt påstående om aktiernas 

marknadsvärde. Eftersom en värdering genom uppskattning eller beräkning 

alltid är behäftad med viss osäkerhet innebär beviskravet att Skatteverket 

ska göra sannolikt att marknadsvärdet tydligt överstiger det värde bolaget 

tillämpat.  

 

De restriktioner och skyldigheter som gäller för handel med och innehav 

av aktier i PwC medför att aktierna saknar en betydande del av de 

karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. De är även sådana 

faktorer av ekonomisk natur som från ett objektivt perspektiv måste antas 

inverka på köpares respektive säljares överväganden inför en möjlig affär. 

För att värderingen ska kunna bli rättvisande måste de därför beaktas.  

 

Skatteverkets värdering beaktar inte dessa restriktioner och skyldigheter 

och Skatteverket har inte anfört några övertygande argument mot den 

övriga kritik som Ian Cooper och Kenth Skogsvik, oberoende av varandra 

och i allt väsentligt samstämmigt, framfört mot verkets värdering. Mot 

denna bakgrund gör förvaltningsrätten bedömningen att Skatteverkets 

beräkning inte kan läggas till grund för en tillförlitlig värdering av en aktie 

i PwC. Skatteverket har inte heller genom övrig argumentation eller 

bevisning förmått göra sannolikt att marknadsvärdet för en aktie i PwC vid 

den aktuella tidpunkten tydligt överstigit 10 kr. Överklagandet ska därför 

bifallas och det överklagade beslutet upphävas.  
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Ersättning för kostnader 

 

PwC yrkar att ersättning ska medges med 683 090 kr för kostnader som 

uppkommit vid ärendets handläggning hos Skatteverket. Kostnaderna avser 

inhämtande av rättsutlåtanden och översättning till svenska av vissa 

handlingar från Skatteverket. Skatteverket anser att kostnaderna inte har 

varit nödvändiga och att ersättning därför inte ska medges.  

 

PwC yrkar även ersättning för kostnader hos förvaltningsrätten med  

485 070 kr. Yrkandet avser kostnader för vittnenas medverkan och för 

biträde av ombud. Skatteverket anser i första hand att ersättning inte ska 

medges. Om ersättning ska medges anser Skatteverket att ersättning ska 

medges för vittnenas förlust av arbetsinkomst och i övrigt med skäliga 

belopp. Skatteverket anser att vissa av de yrkade beloppen är otillräckligt 

specificerade.  

 

PwC har vunnit bifall till sin talan och är därför berättigat till ersättning för 

kostnader som skäligen behövt läggas ned för att ta tillvara bolagets rätt.  

Med beaktande av frågans svårighetsgrad och utredningens omfattning 

finner förvaltningsrätten att bolaget får anses ha haft behov av att inhämta 

utlåtanden och att låta översätta de aktuella handlingarna. Ersättning för 

kostnader hos Skatteverket ska därför beviljas med skäliga 345 000 kr och 

överklagandet ska alltså delvis bifallas i denna del.   

 

Av samma skäl får bolaget hos förvaltningsrätten anses ha haft behov av 

att anlita externt ombud och fog för att åberopa vittnesbevisning. 

Ersättning ska därför, med delvis bifall till yrkandet, beviljas med skäliga 

315 000 kr i denna del.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 7382-13 

7385-13 

Skatteavdelningen  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga 2 (DV 3105a). 

 

 

David Wahren 

Rådman 

 

Nämndemännen Peter Abelin, Denise Citelli-Gustafsson och Ann-Christin 

Holgersson har också deltagit i avgörandet.  

 

Anna Vucins har föredragit målen. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 

Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens 
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i 
Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni an-
ser att domen/beslutet ska ändras och vilken 
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som 
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare 
gett in. 

• För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert 
överklagande måste Er skrivelse ha kom-
mit in till förvaltningsrätten inom två må-
nader från den dag då Ni fick del av do-
men/beslutet. För offentlig part räknas 
dock tvåmånaderstiden från den dag då 
domen/beslutet meddelades. (Angående 
beräkningen av tiden för överklagande, se 
nedan.) 

• Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni 
överklagar genom att anteckna förvalt-
ningsrättens namn och målnummer. 

• Uppge personnummer, postadress, e-
postadress och telefonnummer till bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer till Er arbetsplats ska också anges 
samt eventuell annan adress där Ni kan nås 
för delgivning. Har Ni redan tidigare läm-
nat dessa uppgifter i målet – och om de 
fortfarande är aktuella – behöver Ni inte 
uppge dem igen. 

• Om Ni anlitar ombud, ska ombudets 
namn, postadress, e-postadress, telefon-
nummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. 

• Om någon person- eller adressuppgift änd-
ras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen 
till kammarrätten. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av för-
valtningsrättens dom/beslut. 

Om Er motpart överklagar förvaltingsrättens 
dom/beslut får Ni överklaga domen/beslutet 
även om Er egen tid för överklagande har gått 
ut. I så fall måste Er skrivelse ha kommit in till 
förvaltningsrätten inom tre månader från den 
dag då förvaltningsrättens dom/beslut medde-
lades. För offentlig part räknas dock tremåna-
derstiden från den dag då motparten fick del 
av domen/beslutet. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller av någon annan an-
ledning, förfaller också det senare. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrät-
ten. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag 
som genom sitt tal i månaden motsvarar den 
dag Ni fick del av domen/beslutet. Om Ni fick 
del av förvaltningsrättens dom/beslut t.ex. den 
30 juni måste besvärshandlingen ha kommit in 
senast den 30 augusti. Om Ni fick del av do-
men/beslutet en dag med ett tal i månaden 
som inte finns i slutmånaden löper besvärsti-
den ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick 
del av domen/beslutet t.ex. den 31 juli måste 
besvärshandlingen ha kommit in senast den 30 
september. 

Om sista dagen för överklagande infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att besvärs-
handlingen kommer in nästa vardag 

 

Bilaga 2


