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  10 Delgivning av beslut 

  9 § Beslut om betalningssäkring skall delges gäldenären. 
Kan det befaras att genomförandet av beslutet skulle avsevärt 

försvåras genom att beslutet delges innan förrättning för verkställighet
äger rum, behöver delgivning ej ske före förrättningen. 

 
Den skattskyldige 
ska delges 

 Bestämmelser om hur förvaltningsdomstols beslut ska tillställas 
part finns i 31 och 47 §§ FPL. Dessa bestämmelser gäller även 
beträffande beslut om betalningssäkring. Av 9 § första stycket 
BtSL framgår emellertid att beslut om betalningssäkring ska 
delges den skattskyldige. Detta eftersom LR behöver bevis om 
att beslutet verkligen har nått den skattskyldige och om den 
tidpunkt då delgivning skett. Detta är nödvändigt bl.a. för att 
kunna avgöra om ett överklagande har gjorts i rätt tid. Hur del-
givning verkställs regleras i delgivningslagen (1970:428) och 
delgivningsförordningen (1979:101). Något krav på att beslut om 
betalningssäkring ska delges SKV finns inte och detta görs 
normalt heller inte med hänsyn till bestämmelserna i 47 § FPL. 

Tidpunkt för 
delgivning 

 På grund av betalningssäkringens speciella karaktär finns 
bestämmelser i 9 § andra stycket BtSL att delgivning i vissa fall 
inte behöver ske innan beslutet verkställs. Kan det befaras att 
beslutet blir avsevärt svårare att genomföra om det delges före 
verkställigheten behöver delgivning inte ske före förrättningen. 
Vad som måste bedömas är risken för att den skattskyldige 
saboterar eller helt omintetgör den kommande verkställigheten 
om delgivning sker före förrättningen. Precis som beträffande 
kommunikation med part (5 § BtSL) är det risken för att den 
skattskyldige undanskaffar sin egendom som är avgörande för 
bedömningen (prop. 1978/79:28 s. 148 och 150). I praktiken bör 
SKV i framställningen hemställa om att LR tillämpar bestäm-
melsen i 9 § andra stycket BtSL om inte all den skattskyldiges 
kända egendom som svarar mot fordran har tagits i förvar (16 § 
BtSL). Vid delgivning i samband med verkställighet ska KFM 
anlitas för delgivningen (9 § BtSF). Avslagsbeslut ska alltid 
delges gäldenären enligt huvudregeln i 9 § första stycket BtSL. 


