
Inbjudan till seminarium den 5 december 2011 

 

Tjänsteansvar och skadestånd i skatteärenden 
 

Tid: Måndagen den 5 december, kl. 9.00-12.00, enklare lunch serveras 

efter seminariet  

Plats:  Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm 

Medverkande: Johan Boucht, jur. dr., juridiska fakulteten vid Universitetet i Bergen   

Philip Mielnicki, doktorand i civilrätt vid Stockholms universitet 

Börje Leidhammar, advokat, Wistrand Advokatbyrå KB 

Samtalsledare: Peter Nordquist, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

 

*** 

Skatteverkets tjänstemän kan åläggas såväl straff- som disciplinrättsligt ansvar för försumlig och felaktig 

handläggning av skatteärenden. JO har befogenhet att inleda förundersökning för tjänstefel samt inleda 

process om disciplinpåföljd. Staten har även ett skadeståndsrättsligt ansvar för fel och försummelser som 

Skatteverkets tjänstemän begår vid myndighetsutövning. I skadeståndsmål mot staten är JK statens 

företrädare.  

 

Institutet Skatter & Rättssäkerhet har genomfört en utredning av skattetjänstemännens 

tjänstemannaansvar med bakgrund av beslut som fattats av JK och JO de senaste tio åren. Syftet är att få 

en systematiserad analys av de skadestånds-, straff- och disciplinrättsliga reglerna på området. För 

utredningen har anlitats Johan Boucht och Philip Mielnicki som analyserat tjänstemannaansvaret ur ett 

straff- och disciplinrättsligt respektive ett skadeståndsrättsligt perspektiv. Utredningen publiceras som en 

rapport som kommer att finnas tillgänglig på Institutets hemsida, www.isr.org.se 

 

Spörsmålet om vilket ansvar som åvilar Skatteverkets tjänstemän implicerar viktiga 

rättssäkerhetsaspekter och frågan som inställer sig är om nuvarande regelverk är tillfredsställande och 

vilka förändringar som kan vara påkallade. 

 

*** 

Institutet Skatter & Rättssäkerhet har nöjet att bjuda in dig att delta vid detta seminarium utan 

avgift. Det går bra att överlåta platsen till en kollega. Vänligen skicka in din anmälan till Anne 

Sandberg, anne.sandberg@isr.org.se 

 

Antalet platser är begränsat. Platser bereds i turordning. 

 

Är du ännu inte medlem i Institutet Skatter & Rättssäkerhet kan du anmäla dig genom att 

betala in årsavgiften på 300 kr (fysisk person) eller 3 000 kr (juridisk person) till plusgirokonto 

32 29 69-7. För mer information om Institutet Skatter & Rättssäkerhet, se www.isr.org.se 

 

Välkommen! 

 

Börje Leidhammar  Elisabeth Sjödén  

Ordförande   Kanslichef 

http://www.isr.org.se/
mailto:anne.sandberg@isr.org.se
http://www.isr.org.se/

