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  13 Säkerhet 

  18 § Har ett beslut om betalningssäkring överlämnats till kronofogde-
myndighet för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som 
gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig 
att ställa. 

Tar kronofogdemyndigheten emot säkerhet, skall länsrätten i mot-
svarande mån häva beslutet om betalningssäkring. 

Är i annat fall fråga om betalningssäkring får kronofogdemyndighet 
som anvisas av Skatteverket ta emot säkerhet. 

Säkerhet får tas i anspråk när fordringen har förfallit till betalning 
eller vid den senare tidpunkt som har medgivits. 

I övrigt skall bestämmelserna i 10–13 §§ lagen (1993:891) om 
indrivning av statliga fordringar m.m. tillämpas. Lag (2003:649). 

 
  I stället för att verkställa ett beslut om betalningssäkring kan 

KFM, för att undvika betalningssäkring sedan verkställighet 
begärts, ta emot säkerhet av gäldenären eller av någon annan om 
gäldenären kan antas medge det. 

Säkerhet efter 
verkställighet 

 Enligt 18 § BtSL får KFM också ta emot säkerhet efter det att 
beslut om betalningssäkring har verkställts. Har ett beslut om 
betalningssäkring meddelats ska LR häva beslutet till den del det 
täcks av säkerheten (prop. 1989/90:3 s. 47). 

Säkerhet innan 
beslut från 
domstol 

 Enligt tredje stycket kan säkerhet tas emot även om något beslut 
om betalningssäkring inte har fattats av domstol. Frågan om 
säkerhet kan bli aktuell under revisionsstadiet när skatterevisorn 
påpekar för den skattskyldige att han kan komma att påföras 
ytterligare skatter. Genom att ställa säkerhet har den skatt-
skyldige möjlighet att undvika en betalningssäkring. Många har 
intresse av att undvika den uppmärksamhet som ett offentligt 
beslut om betalningssäkring kan få. Kännedom om ett sådant 
beslut kan medföra försämrade kreditmöjligheter och svårigheter 
att ingå vissa affärsförbindelser. 

Upplysning vid 
förvarstagande 

 Då enbart betalningsoförmåga inte längre utgör grund för 
betalningssäkring uppstår det sällan några situationer, där det är 
lämpligt att upplysa den skattskyldige om möjligheten att ställa 
säkerhet. Det kan emellertid bli aktuellt att upplysa om den 
möjligheten i de fall då egendom tagits i förvar. 

Pant, borgen eller 
företagsinteckning

 Enligt 11 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar 
m.m. (se avsnitt 20) får säkerhet bestå av pant, borgen eller före-
tagsinteckning. Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om den 
ställs av två eller flera personer gemensamt ska den vara 
solidarisk. 

Om företagsinteckning godtas som säkerhet bör det observeras 
att den numera endast kan göras gällande vid konkurs. 
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Förmånsrätt gäller då i 55 procent av värdet av all den egendom 
som återstår sedan borgenärer med bättre förmånsrätt fått betalt. 

__________ 

19 § BtSL har upphävts genom lag 1989:1000. 


