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Fråga om tvist faller inom undantaget för tvister som rättsskyddsförsäkringen inte gäller för
Nämnden ansåg att en skattetvist som resulterat i ett skattetillägg faller inom undantaget i
rättsskyddsförsäkringen.
BAKGRUND
Skatteverket har efter omprövning beslutat att beskatta företaget för förbjudet lån och påföra
företaget ett skattetillägg med 40 procent.
YRKANDE
Företaget har begärt att Nämnden för Rättsskyddsfrågor prövar frågan om försäkringsbolaget kan
vägra rättsskydd med hänvisning till regeln i rättsskyddsvillkoren om undantag för vissa skattetvister.
Till stöd för att försäkringsbolaget bör bevilja rättsskydd har företaget anfört bland annat följande.
Företaget har begärt att få ta sitt rättsskydd i anspråk för en tvist mot Skatteverket. Tvisten rör
skattetillägg. Skattetilläggets storlek baseras på en rent matematisk beräkning och står inte på något
sätt i proportion till felets art eller svårighetsgrad. Skattebrott kräver att det finns ett uppsåt, medan
skattetillägg är en administrativ avgift som inte kräver uppsåt. Företaget har mottagit ett lån från ett
annat bolag. Skatteverket har funnit att lånet var ett så kallat förbjudet lån. Den omständigheten att
företaget inte lyckats övertyga domstolarna om att det inte var fråga om ett sådant lån kan aldrig
medföra ansvar för skattebrott.
FÖRSÄKRINGSBOLAGET
Försäkringsbolaget har vidhållit att försäkringsbolaget har rätt att avvisa försäkringsskydd i företagets
tvist med Skatteverket. Till stöd för sin inställning har försäkringsbolaget anfört följande. Av det
aktuella avtalsvillkoret framgår att rättsskyddet inte gäller i skattemål som avser eftertaxering eller
skattemål som i övrigt avser förhållanden som kan medföra ansvar för försäkrad, såsom skattebrott,
oavsett om åtal väcks eller inte. Företaget har lämnat oriktig uppgift i sin deklaration i fråga om lånet.
En sådan oriktig uppgift kan medföra skattetillägg men den kan också leda till åtal mot
försäkringstagaren. Skattemålet gäller alltså förhållanden som kan medföra ansvar för skattebrott.
NÄMNDENS YTTRANDE
Enligt villkoren för den aktuella rättsskyddsförsäkringen gäller bland annat att försäkringen inte gäller
för tvist i skattemål som avser arvs- eller gåvoskatt, köp eller försäljning av aktier eller andra
finansiella instrument, förhandsbesked, sköntaxering, eftertaxering eller skattemål i övrigt som avser
förhållanden som kan medföra ansvar för försäkrad, såsom för skattebrott, antingen åtal väckts eller
ej.
Den som lämnar oriktig uppgift i en deklaration kan bli föremål för åtal för skattebrott. En sådan
oriktig uppgift kan till exempel gälla mottagande av ett otillåtet lån. Det aktuella skattemålet avser
alltså förhållanden som skulle kunna medföra ansvar för skattebrott. För tillämpning av det aktuella
avtalsvillkoret krävs det inte att åtal verkligen väcks. Det räcker att de formella förutsättningarna är
uppfyllda. På grund av det anförda finner nämnden i likhet med försäkringsbolaget att
rättsskyddsförsäkringen inte kan utnyttjas för nu aktuell tvist.
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