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Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00  08-14 98 89 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: kammarrattenistockholm@dom.se 

www.kammarrattenistockholm.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

A 

 

Ombud: Jur.kand. Neo Barstedt 

Stockholms Advokatteam AB 

Strandbergsgatan 61, 3 tr 

112 51 Stockholm 

  

MOTPART 

Skatteverket 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 16 december 2016 i mål nr 

18126-16 

 

SAKEN 
Företrädaransvar 

Ersättning för kostnader 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

1. Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom, utom såvitt avser 

ansvar för tillgodoräknad överskjutande ingående mervärdesskatt och 

ersättning för kostnader, samt visar målet åter till förvaltningsrätten för ny 

prövning. 

 

2. Kammarrätten beviljar A ersättning för kostnader i kammarrätten med 

9 000 kr.  

_________________________ 

 



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

BESLUT Sida 2 

Avdelning 03  Mål nr 591-17 

   

 

BAKGRUND 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade i dom den 16 december 2016 i 

mål nr 18126-16 att A, tillsammans med bolaget B, till staten skulle betala 

bolagets obetalda skatter om sammanlagt 1 239 356 kr. Förvaltningsrätten 

avslog Skatteverkets ansökan vad avsåg ansvar för tillgodoräknad 

överskjutande ingående mervärdesskatt med visst belopp. 

Förvaltningsrätten beviljade A ersättning för kostnader i målet med 9 923 

kr. Förvaltningsrätten höll muntlig förhandling i målet den 1 december 

2016. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

A yrkar bl.a. att målet ska återförvisas till förvaltningsrätten för ny 

prövning. Till stöd för yrkandet om återförvisning anför hon att en 

nämndeman sovit under förvaltningsrättens muntliga förhandling, vilket 

bevittnades av en åhörare och kan ha påverkat utgången i målet. A har även 

yrkat att Skatteverkets ansökan ska avvisas som uppenbart ogrundad eller 

avslås och att kammarrätten ska hålla muntlig förhandling. Hon yrkar 

ersättning för kostnader i målet med 15 000 kr inklusive mervärdesskatt. 

 

Förvaltningsrätten har anmodats att yttra sig i målet och har bl.a. anfört 

följande. Ordförandens placering i salen innebar att han inte såg 

nämndemannen, om han inte särskilt skulle ha tittat efter denne. 

Ordföranden har ingen minnesbild av att det skulle ha funnits någon 

åhörare, men kan inte heller utesluta att så var fallet. Skatteverket närvarade 

via videolänk. Vid slutet av förhandlingen, i samband med en kommentar 

från A, tittade ordföranden åt nämndemannens håll och såg hur denne rätade 

på sig. Utifrån ordförandens observationer kan det mycket väl ha varit så att 

nämndemannen ”nickade till” men direkt vaknade. Ordföranden kan dock 

inte dra några slutsatser om nämndemännen sovit under någon längre tid. 

Nämndemannen har direkt efter förhandlingen och vid senare kontakt 
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uppgivit att denne inte sovit men ”nickade till” vid det aktuella tillfället och 

direkt vaknade. 

 

A har därefter kommit in med ett yttrande i vilket anges att åhöraren vid den 

muntliga förhandlingen, C, skriftligen redogjort för sina iakttagelser, bl.a. 

enligt följande. C var placerad rakt framför rätten. Nämndemannen började 

nicka med huvudet innan videokontakt med Skatteverket kom till stånd. 

Efter att förhandlingen hade påbörjats lutade sig nämndemannen tillbaka 

med stängda ögon. För henne var det uppenbart att nämndemannen sov. 

Hon försökte få ögonkontakt med övriga rätten, som dock pratade med 

Skatteverket och A:s ombud. Nämndemannen vaknade till efter cirka fem 

minuter men somnade sedan om. Detta pågick under hela förhandlingen. 

 

Skatteverket anser att det saknas skäl för undanröjande av 

förvaltningsrättens dom och återförvisning av målet. Skatteverket bestrider 

ersättningsyrkandet men vitsordar ersättning motsvarande arvode enligt 

timkostnadsnormen för tre timmars arbete som skäligt i och för sig. 

Skatteverket anför bl.a. följande. Ord står mot ord beträffande exakt vad 

som verkligen inträffade vid den muntliga förhandlingen i 

förvaltningsrätten. Det påstådda händelseförloppet kan inte ha påverkat 

målets utgång med hänsyn till omröstningsreglerna. Varken ordföranden 

eller Skatteverkets processförare uppmärksammade att det ens skulle ha 

funnits någon åhörare och den uppgivna åhöraren har inte gått att nå via 

telefon för närmare utredning. Enligt uppgift från nämndemannen själv hade 

denne heller inte sovit och ingen i rätten synes ha uppmärksammat någon 

sådan händelse.  
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

A begärde i förvaltningsrätten muntlig förhandling och förvaltningsrätten 

var därmed, i enlighet med regleringen i 59 kap. 18 § 

skatteförfarandelagen (2011:1244), skyldig att hålla en sådan förhandling 

i målet.  

 

Kammarrätten anser att det inte finns skäl att ifrågasätta de uppgifter som 

A och C har lämnat. Med hänsyn till vad som framkommit anser 

kammarrätten att förvaltningsrättens dom ska undanröjas, utom såvitt 

avser ansvar för tillgodoräknad överskjutande ingående mervärdesskatt 

samt ersättning för kostnader. Målet ska återförvisas till 

förvaltningsrätten för ny prövning, inbegripet genomförande av en ny 

muntlig förhandling.  

 

A har vunnit bifall till sin talan och kammarrätten anser att hon varit i 

behov av ombud. A har yrkat ersättning för sex timmars arbete. Med 

hänsyn till målets omfattning anser kammarrätten att det är skäligt med 

ersättning för fyra timmar och trettio minuters arbete. A ska därför få 

ersättning för kostnader med 9 000 kr.  

 

Vid denna utgång saknas det skäl för kammarrätten att hålla muntlig 

förhandling i målet och att ta ställning till A:s övriga yrkanden.  

 

_________________________ 

  



KAMMARRÄTTEN 

I STOCKHOLM 

BESLUT Sida 5 

Avdelning 03  Mål nr 591-17 

   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR beslutet i ersättningsfrågan, se bilaga A 

(formulär 3) (ej medtagen här). Kammarrättens beslut i övrigt får inte 

överklagas enligt 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen 

(1971:291). 

 

 

 

Jerry Eriksson Fredrik Fries Karl Rahm 

lagman                          kammarrättsråd tf. assessor 

ordförande                    referent 

  

 

Sofia Kinnunen Bengtsson 

   kammarrättsfiskal 

   föredragande 


