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  4 Prövning av betalnings-

säkring och företrädare  
för det allmänna  

  3 § Frågan om betalningssäkring prövas av länsrätt. Det allmännas talan 
i mål enligt denna lag förs, om inte annat följer av andra stycket, av 
Skatteverket. 

I mål om betalningssäkring för tull eller annan skatt som skall tas ut 
för varor vid import eller tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller
transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter 
förs det allmännas talan av Tullverket. Bestämmelserna i 9 kap. 14 och
15 §§ tullagen gäller då också i mål om betalningssäkring. 

Vad som i 10, 17 och 18 §§ föreskrivs om Skatteverket gäller i 
sådana mål som avses i andra stycket Tullverket.  

 
Endast LR 
behörig 

 LR är den enda behöriga första instansen för prövning av mål om 
betalningssäkring även om den fordran som åtgärden avser att 
säkerställa ligger utanför LR:s skatterättsliga kompetensområde. 
LR prövar således även framställningar som gäller t.ex. tull. LR:s 
prövning kan samtidigt avse fråga om säkringsåtgärd avseende 
fordringar inom olika beskattningsområden mot en och samma 
skattskyldig. Behovet av ett samtidigt säkerställande av betalning 
för flera olika typer av fordringar har ökat under senare år i och 
med att det blivit vanligare med integrerade revisioner. 

Överklagande av 
beslut 

 Beslut om betalningssäkring överklagas till KR, vars beslut kan 
överklagas till RR. Ordningen för överklagande regleras i 33–
34 §§ FPL. För prövning i RR krävs prövningstillstånd (35–
37 §§ FPL). 

Inom vilken tid beslut ska överklagas regleras i 6a § FPL. För 
den skattskyldige beräknas tidsperioden från den dag han fick del 
av beslutet. För SKV gäller tre veckor från den dag beslutet 
meddelades. 

SKV resp. Tull-
verket för talan 

 SKV för det allmännas talan i betalningssäkringsmål utom i de 
fall talan ska föras av Tullverket. Tullverket ska föra det 
allmännas talan inom sitt område, dvs. för tull eller annan skatt 
som ska tas ut vid import, för tulltillägg enligt tullagen 
(2000:1281) och för transporttillägg enligt lagen (1998:506) om 
punktskattekontroll vid transporter m.m. av alkoholvaror, 
tobaksvaror och mineraloljeprodukter. För övriga skatter och 
avgifter för SKV det allmännas talan. 

Behörighet inom 
SKV 

 Behörighet inom SKV:s ansvarsområde behandlas i avsnitt 14 
”Behörig domstol och behörig företrädare för SKV” (20 § BtSL). 


