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  7 Hävning av beslut 

  6 § Beslut om betalningssäkring skall hävas helt eller delvis i den mån 
skäl för beslutet inte längre föreligger eller beslutet av någon annan 
anledning inte längre bör kvarstå. Frågor om hävning prövas av 
länsrätten, om någon av parterna begär det eller om det annars finns skäl 
för det. Gäldenären skall upplysas om rätten att begära hävning. 

Länsrätten kan helt eller delvis häva ett beslut om betalningssäkring, 
även om beslutet har överklagats. 

Ett överklagande av länsrättens beslut om betalningssäkring 
förfaller, om länsrätten själv ändrar beslutet så som klaganden begär.
Ändrar länsrätten beslutet på ett annat sätt än klaganden begär, skall
överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Lag (1989:1000). 

 
  Enligt författningskommentaren till 6 § BtSL (prop. 1989/90:3 

s. 44) är betalningssäkringsmålen öppna så till vida att besluten 
inte står fast när de har vunnit laga kraft. LR ska fortsätta hand-
läggningen av målen så länge behov av att ändra ett beslut kan 
uppstå. 

LR:s bevaknings-
skyldighet 

 Beslut om betalningssäkring ska hävas helt eller delvis om skäl 
för beslutet inte längre föreligger eller om beslutet av någon 
annan anledning inte bör kvarstå. LR ska pröva frågan om 
hävning om någon av parterna begär det eller om det annars finns 
skäl för det. Vidare ska LR upplysa den skattskyldige om rätten 
att begära hävning. Detta innebär att det blir en uppgift för LR att 
övervaka att ett beslut om betalningssäkring inte består till högre 
belopp eller under längre tid än vad som är nödvändigt. Det kan 
även förekomma att den skattskyldige både begär omprövning av 
och överklagar LR:s beslut. LR bör därför försäkra sig om att 
den har tillgång till akten. 

SKV:s 
skyldigheter 

 Enligt 7 § BtSF måste SKV hålla sig underrättad om den betal-
ningssäkrade fordringen så länge beslutet om betalningssäkring 
gäller och till dess fordringen får drivas in. Om beslutet bör 
hävas helt eller delvis ska SKV göra framställning om detta hos 
LR. SKV ska underrätta KFM om LR:s beslut. 

SKV ska vidare underrätta LR när taxerings- och/eller beskatt-
ningsbeslut meddelats respektive företrädartalan väckts avseende 
ännu inte fastställda fordringar som betalningssäkring skett för. 

Om KFM tagit emot säkerhet för en ej fastställd fordran ska SKV 
hålla KFM underrättad om fordran och om förhållanden som är 
av betydelse för säkerheten. 

Skäl för ned-
sättning eller 
hävning 

 Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut om 
betalningssäkring ska sättas ner eller hävas. Omständigheter kan 
t.ex. inträffa efter beslutstillfället som medför att risken för att 
den skattskyldige försöker undandra sig betalning inte längre 
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kvarstår. Det kan vidare vara så att KFM tagit emot säkerhet för 
betalning av fordringen. Under en pågående utredning kan 
material fortlöpande ha kommit fram som visar att underlaget för 
den betalningssäkrade fordringen är för stort. Beslut om betal-
ningssäkring kan vidare behöva justeras i samband med det 
efterföljande taxerings- respektive beskattningsbeslutet. Vidare 
ska beslut om betalningssäkring hävas när beslutet av annan 
anledning inte längre bör kvarstå, t.ex. om det är uppenbart att 
den skattskyldige saknar utmätningsbara tillgångar, när den 
skattskyldige försatts i konkurs och konkursbeslutet vunnit laga 
kraft eller när utmätning skett av betalningssäkrad egendom. Om 
det är aktuellt att begära hävning helt eller delvis av ett beslut om 
betalningssäkring bör samråd äga rum med KFM. 

Om LR överväger att helt eller delvis häva ett beslut bör ett 
yttrande skyndsamt inhämtas från SKV. När justering ska ske i 
samband med att underlaget för fordringen fastställs (t.ex. när 
dom meddelats i inkomstskattemål) behöver uppgift om 
fordringens storlek (skatteuträkning) inhämtas från SKV. 

Domstolens för-
faranderegler när 
beslut överklagas 

 Enligt 6 § andra stycket BtSL får LR häva ett betalnings-
säkringsbeslut helt eller delvis även om beslutet har överklagats. 
I 6 § tredje stycket BtSL anges hur överinstansen ska förfara i 
dessa fall. Syftet är att tyngdpunkten i betalningssäkrings-
processen ska förläggas till LR. Ordningen kräver att över-
instansen håller sig underrättad om eventuella ändringar i betal-
ningssäkringsbeslutet. Om LR, med anledning av vad klaganden 
anför vid överklagande av ett betalningssäkringsbeslut, ändrar 
sitt beslut så som klaganden begär, kan LR avskriva 
överklagandet utan att vidarebefordra handlingarna till KR. Om 
skäl att ompröva ett beslut framkommer medan akten finns hos 
KR eller RR kommer handlingarna att behöva rekvireras. När de 
återlämnas bör en kopia av LR:s beslut följa med. Innehåller 
överklagandet ett yrkande om att verkställighet inte ska ske 
(inhibition) måste akten stanna kvar hos överinstansen. Om LR 
kan konstatera att betalningssäkringsbeslutet är felaktigt (efter 
kontakt med SKV) bör LR:s beslut fattas före de andra 
domstolarnas prövning av yrkandet om inhibition. 


